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RESUMO 

 

Introdução – O redirecionamento da atenção às pessoas em sofrimento psíquico, da lógica 

hospitalocêntrica para o cuidado em rede, convive com a fragmentação do cuidado e a 

insuficiência de serviços extra-hospitalares. Diante disto, em 2011 o Ministério da Saúde 

instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com objetivo de ampliar o acesso à atenção 

psicossocial e garantir a articulação e integração entre os serviços. Nesse contexto de integração 

e articulação, a regulação em saúde desponta como mecanismo capaz de organizar fluxos 

assistenciais que promovam o acesso equânime e o cuidado integral.  Objetivo: analisar a 

organização da RAPS na cidade do Recife e o processo de regulação que incide sob a mesma. 

Metodologia: trata-se de um estudo qualitativo realizado em Recife – PE. Foram entrevistados 

10 sujeitos vinculados à Gerência de Saúde Mental e à Secretaria Executiva de Regulação em 

Saúde. Para análise das entrevistas, utilizou-se a análise de conteúdo, a partir da técnica de 

condensação de significado. Documentos oficiais da gestão e dados extraídos dos sistemas de 

informações em saúde de base nacional complementaram a análise. Resultados: A RAPS 

Recife para adultos em sofrimento psíquico encontra-se em reorganização. Avançou na 

expansão de serviços, como a implantação dos leitos integrais de saúde mental em hospitais 

gerais e o aumento no número dos serviços residenciais terapêuticos e se adequa à formatação 

ministerial. Mas, a ausência de emergência psiquiátrica municipal e o insuficiente número de 

CAPS III são seus principais pontos de estrangulamento. A respeito da interface da regulação 

com a saúde mental, três aspectos se destacam, o processo de regulação que prevê a 

transformação do CAPS em uma unidade solicitante, com autonomia para marcação de 

consultas e exames; o processo de regulação dos fluxos de acesso às consultas psiquiátricas e 

psicológicas; e a supervisão nos serviços de saúde mental. Conclusão: A RAPS Recife 

encontra-se incompleta e insuficiente e apresenta lacunas que se expressam ora na ausência de 

pontos de atenção, como é o caso da emergência psiquiátrica municipal ou inexistência de 

centros de convivência, ora através da fragilidade de alguns de seus componentes, a exemplo a 

atenção psicossocial estratégica na qual o quantitativo de CAPS III apresenta-se insuficiente. 

Observa-se também que o estreitamento da relação entre a saúde mental e a regulação consiste 

em ganho ímpar para o funcionamento da RAPS, para a desconstrução do modelo de 

medicalização arraigado à prática ambulatorial e para a qualificação dos serviços através da 

supervisão. 

Palavras-chaves: Redes de Atenção à Saúde. Rede de Atenção Psicossocial. Regulação em 

Saúde. 



ABSTRACT 

 

Introduction - The redirection of attention to people in psychological distress, the hospital-

centered logic for network care, live with the fragmentation of care and lack of outpatient 

services. In 2011, the Ministry of Health established the RAPS in order to expand access to 

psychosocial care and ensure the coordination and integration between services. In this context 

of integration and coordination, health regulation emerges as a mechanism capable of 

organizing assistance flows that promote equitable access and comprehensive care. Objective: 

To analyze the organization of RAPS in Recife and the regulation process that focuses on the 

same. Methodology: This is a qualitative study conducted in Recife - PE. They interviewed 10 

subjects linked to Mental Health Management and the Executive Secretariat of Health 

regulation. For analysis of the interviews, we used the content analysis, from the meaning of 

condensation technique. Official documents management and data extracted from information 

systems in national primary health complemented the analysis. Results: The RAPS Recife for 

adults in psychological distress is in reorganization. Made progress in expanding services such 

as implementation of the whole mental health beds in general hospitals and the increase in the 

number of residential care and to suit ministerial formatting. But the absence of municipal 

psychiatric emergency and the insufficient number of CAPS III are its main bottlenecks. 

Regarding the regulation interface with mental health, three aspects stand out, the process of 

regulation which provides for the transformation of CAPS in a requesting unit, with autonomy 

for appointments and tests; the process of regulation of flows access to psychiatric and 

psychological consultations; and supervision in mental health services. Conclusion: RAPS 

Recife is incomplete and inadequate and has gaps that now express themselves in the absence 

of points of attention, such as the municipal psychiatric emergency or lack of community 

centers, sometimes through the fragility of some of its components, example strategic 

psychosocial care in which the amount of CAPS III presents insufficient. It also notes that the 

strengthening of the relationship between mental health and regulation consists of odd gain for 

the operation of the RAPS, to the deconstruction of the medicalization model rooted in clinical 

practice and for the qualification of services over the supervision. 

 

Keywords: Health Care Networks. Psychosocial Care Network. Health regulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O redirecionamento do modelo de atenção às pessoas em sofrimento psíquico pôs em 

evidência o cuidado no território. As grades dos hospitais psiquiátricos foram rompidas, porém 

a desassistência e o preconceito se mantém como grades extramuros, responsáveis pela lacuna 

histórica e social na conquista do direito à cidadania das pessoas com transtornos mentais. 

O grito por liberdade, por “uma sociedade sem manicômios”, vocalizado pelo 

Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira (MRPB) se concretizou parcialmente. O 

crescente fechamento de leitos psiquiátricos e o redirecionamento dos recursos federais com 

evolução dos gastos destinados aos serviços substitutivos extra hospitalares -  como os Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS) - é uma incontestável realidade no processo de reorientação 

do modelo de assistência à saúde mental brasileiro.  

Como mostram os dados do Ministério da Saúde, existiam no Brasil em 2002 cerca de 

51 mil leitos psiquiátricos que com o processo de redução de leitos decresceu para cerca de 32 

mil em 2011. Houve também, a partir de 2006, uma inversão dos gastos na rede de saúde mental, 

em que o investimento na rede de serviços e ações extra hospitalares superou os gastos com a 

rede hospitalar (BRASIL, 2012).  

Outro dado que reafirma e concretiza o direcionamento do modelo em saúde mental 

brasileiro é o crescente número de CAPS e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), que em 

2014 atingiram respectivamente o quantitativo de 2209 e 289 serviços, em contraste aos 424 e 

85 existentes no ano de 2002 (BRASIL, 2015). 

Por outro lado, como mencionado por alguns autores (MELO, 2012; VASCONCELOS, 

2012; PITTA, 2011) há lacunas expressivas na assistência à pessoa com transtorno mental, pois 

a rede substitutiva não conseguiu acompanhar em expansão o processo de fechamento de leitos 

psiquiátricos. Acrescenta-se que a desarticulação entre os equipamentos de saúde mental 

existentes e os demais serviços públicos de saúde, inviabilizam o acesso dos usuários aos 

serviços de atenção psicossocial, o cuidado longitudinal, a reabilitação psicossocial e a garantia 

da integralidade da assistência.  

Dessa maneira, apesar do redirecionamento no modelo de atenção às pessoas em 

sofrimento psíquico ter sido pensado enquanto constituição de uma rede de serviços substitutiva 

ao modelo hospitalocêntrico, o grande desafio imposto ao avanço da Reforma Psiquiátrica 

Brasileia (RPB) configura-se em ampliar os equipamentos extra hospitalares e garantir seu 

funcionamento em rede, compreendendo que a articulação dos serviços é imprescindível para 

a garantia da integralidade da assistência, mediante a atuação transversal e de base territorial. 
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Mais que uma redefinição na organização dos serviços, a rede de cuidado em saúde 

mental requer que a concepção de sujeito rompa em definitivo com a visão do “doente mental” 

e reconheça o transtorno mental enquanto um dos atravessamentos da vida do sujeito 

(ZAMBENEDETT; SILVA, 2008).  

Porém, evidencia-se que a própria organização dos serviços de saúde mental em rede, 

uma vez que incorporam ações de todos os graus de complexidade, encontra dificulta de 

adequação ao modelo hierárquico tradicional do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(ZAMBENEDETT; SILVA, 2008; SOUSA et al., 2011). Modelo esse, fundamentado em níveis 

de complexidade, que restringe a assistência e organiza as demandas de acordo com as 

necessidades do sistema, não incorporando muitas vezes, as necessidades dos usuários e 

fragmentando a atenção à saúde.  

Para superar o sistema fragmentado de atenção à saúde vigente, caracterizado por se 

organizar através de um conjunto de pontos de atenção à saúde (serviços) isolados e incapazes 

de prestar atenção contínua à população, o estado brasileiro com a publicação da Portaria GM 

nº 4.279/2010, busca a implantação de Redes de Atenção à Saúde (RAS) coordenadas pela 

atenção primária (MENDES, 2010; BRASIL, 2010).  

Mendes (2010) define as RAS, como “organizações poliárquicas de conjuntos de 

serviços de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma 

ação cooperativa e interdependente, que permitam ofertar uma assistência contínua e integral, 

coordenada pela atenção primária à saúde”. 

Ainda segundo o autor, as RAS operam através de uma estrutura composta pelo conjunto 

de pontos de atenção à saúde, por sistemas de apoio (apoio diagnóstico e terapêutico, assistência 

farmacêutica e sistemas de informação) e por sistemas logísticos (cartão de identificação, 

prontuário clínico, sistemas de acesso regulado, sistema de transporte).  

Com o intuito de implantar as RAS no SUS, o Ministério da Saúde em pactuação 

tripartite, priorizou a implantação de redes de atenção temáticas. Assim, foram definidas cinco 

redes prioritárias: a  Rede Cegonha; a Rede de Atenção às Urgências e Emergências; a Rede de 

Atenção às Doenças e Condições Crônicas (iniciando-se pelo câncer); a Rede de Cuidado à 

Pessoa com Deficiência; e a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS (com prioridade para o 

enfrentamento do álcool, crack, e outras drogas). Todas atravessadas pelos temas: qualificação 

e educação; informação; regulação; e promoção e vigilância à saúde. 

Em vista disso, em 2011 foi publicada a Portaria GM Nº 3.088/2011, que propõe 

estruturar os serviços substitutivos de saúde mental em rede, constituindo a RAPS. Essa rede 

tem como objetivo ampliar o acesso, garantir a articulação e integração dos pontos de atenção, 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php?conteudo=rede_cegonha
http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php?conteudo=rede_psicossocial
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incluindo as urgências e regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais dos serviços 

de saúde mental (BRASIL, 2011). 

A integração entre os serviços de saúde é indispensável para o bom funcionamento de 

uma rede de cuidados e garantia da integralidade da assistência, um dos pilares fundamentais 

do SUS. Para Hartz e Contandriopoulos (2004) a integração consiste em uma “coordenação 

durável das práticas clínicas, visando assegurar a continuidade e globalidade dos serviços 

requeridos de diferentes profissionais e organizações”.  

Nesse contexto de integração e articulação entre serviços e níveis assistenciais, a 

regulação em saúde desponta como importante processo que possibilita uma maior 

comunicação entre os serviços potencializando a fluidez dos fluxos e contra fluxos. 

No Brasil, a regulação em saúde vem sendo discutida enquanto potente instrumento de 

gestão para a promoção da equidade e integralidade da assistência (OLIVEIRA; ELIAS, 2012; 

ALBUQUERQUE, 2010). E sua compreensão, desde aspectos conceituais como operacionais, 

passou a ser ampliada a partir do pacto pela vida em 2006 que trouxe, no componente Pacto de 

gestão, a regulação enquanto estratégia para articular a gestão do sistema e a produção do 

cuidado, com a finalidade de promover a equidade e integralidade da atenção. E em 2008, com 

a Portaria Nº 1.559 foi instituída a Política Nacional de Regulação do SUS (BRASIL, 2008; 

BRASIL, 2006). 

A Política Nacional de Regulação prevê a regulação do sistema articulada em três 

dimensões interligadas: a regulação do sistema de saúde; a regulação da atenção; e a regulação 

do acesso à assistência ou regulação assistencial que diferem entre si quanto a sujeitos 

executores, objetos, ações e finalidades. 

A regulação do sistema de saúde compreende as ações de monitoramento, controle, 

avaliação, auditoria e vigilância dos sistemas municipais, estaduais e nacional de saúde e 

também estabelece as macro diretrizes para a regulação da atenção à saúde. 

No âmbito da regulação da atenção à saúde são definidas estratégias e macro diretrizes 

para a regulação assistencial e controle da atenção à saúde. Quanto à regulação assistencial, é 

efetivada pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do 

cidadão por meio de atendimentos às urgências, consultas, leitos e outros. 

Ainda que dissociar essas dimensões não seja simples, com a finalidade de isolá-las 

enquanto objeto de investigação, esta pesquisa pretende se concentrar na dimensão da regulação 

da atenção à saúde, explorando aspectos da regulação assistencial e controle e avaliação de 

serviços. 
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Considerando que o modelo assistencial em saúde mental no Brasil tem se estruturado 

no formato da RAPS e que a regulação em saúde consiste em sistema logístico que auxilia o 

funcionamento das RAS, é crucial compreender como as redes locais de saúde mental se 

organizam e como os processos de regulação da atenção dão suporte a essas redes.  

Assim, os avanços e desafios da consolidação da atenção psicossocial brasileira serão 

expostos, além disso, pesquisar acerca dos pontos de atenção da rede de saúde mental, e seus 

fluxos assistenciais na perspectiva de rede resolutiva é imprescindível para a reafirmação e 

garantia dos princípios do SUS, consequentemente, os da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Porém, o tema das RAS é recente, com experiências ainda em pequena escala (MENDES, 2010) 

e a regulação em saúde, ainda é um processo incipiente no Brasil (VILARINS; SHIMIZU; 

GUTIERREZ, 2012).  

Este trabalho se justifica, pelas razões acima explicitadas, e diante da constatação de 

que a bibliografia que trata sobre o processo de regulação nas RAS, particularmente a RAPS é 

escassa.  

Sua relevância consiste em produzir conhecimento acerca do “novo” arranjo 

organizacional dos serviços substitutivos, entenda-se a RAPS, ao mesmo tempo que discute a 

regulação em saúde enquanto sistema de apoio a essa rede. 

Dessa forma, a presente pesquisa tem como pergunta norteadora do processo de 

investigação a seguinte questão: como ocorre, no âmbito da Política de Saúde Mental do Recife, 

a organização da rede de saúde no formato da RAPS e os processos de regulação da atenção 

que permeiam essa rede? 

Em termos de objetivos o presente trabalho concentra-se em compreender, no âmbito 

da Política de Saúde Mental do Recife, a organização da RAPS municipal destinada às pessoas 

adultas em sofrimento psíquico e como atuam os processos de regulação da atenção nessa rede.  

Para responder as questões colocadas, a pesquisa foi estruturada em cinco capítulos 

incluindo a presente introdução. 

O segundo capítulo refere-se a fundamentação teórica conceitual no qual foram 

enfatizados, em primeiro momento, a trajetória da construção do novo paradigma do cuidado 

em saúde mental incluindo um resgate do processo histórico da RPB. Processo esse que 

culminou em política pública e redirecionou o modelo de assistência à saúde mental brasileiro. 

Seguiu-se com a explanação acerca das Redes de atenção, na qual a RAPS é definida como uma 

das redes prioritárias. Ainda nesse capítulo, inicia-se a problematização da regulação enquanto 

sistema de apoio à RAS. 
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O terceiro capítulo tratou dos procedimentos metodológicos, situando a pesquisa na 

abordagem qualitativa. Discorre-se ainda sobre cenário onde o estudo foi realizado, as fontes 

de dados utilizadas, os sujeitos da pesquisa, técnica e instrumentos de análise e por fim os 

aspectos éticos que permearam o estudo. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados e discussão. Esses estão dispostos em 

dois blocos em alinhamento com os objetivos específicos do estudo. Assim, no primeiro bloco 

apresenta-se a caracterização da RAPS Recife segundo os componentes de atenção propostos 

na RAPS nacional e sua distribuição territorial. No segundo bloco, são analisados os processos 

de regulação que incidem na RAPS Recife, como a regulação do fluxo de acesso ambulatorial 

às consultas com psiquiatras e psicólogos. Outro processo que também é discutido nesse 

capítulo é o papel do CAPS enquanto unidade com autonomia para marcação de consultas com 

especialistas e as potenciais consequências que a aproximação desse equipamento ao processo 

de regulação revela. Por fim, apresenta-se o processo de supervisão nos serviços de saúde 

mental, entenda-se nos CAPS, nos SRT, no hospital psiquiátrico e nos Módulos de Reabilitação 

Psicossocial. 

No quinto e último capítulo foram feitas algumas considerações finais, bem como 

sugere-se aprofundamento para algumas questões identificadas. 
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2 BASES CONCEITUAIS  

 

2.1 A construção de um novo olhar sobre a loucura: da lógica excludente ao cuidado no 

território  

 

Discorrer sobre a trajetória da atenção em saúde mental no Brasil é tarefa indissociável 

de uma revisão histórico-crítica da loucura e dos paradigmas da psiquiatria. Assim, nas linhas 

que seguem, serão abordadas brevemente questões referentes ao “lugar” ocupado pela loucura 

na sociedade após sua apropriação pela medicina. E em seguida, será resgatado o percorrer da 

experiência brasileira em saúde mental, através das nuances do MRPB, o qual foi mola 

propulsora da instauração de um novo olhar, o tratar ao invés de punir e a inclusão social em 

detrimento da exclusão. 

 

2.1.1 A instituição psiquiátrica e as reformas da psiquiatria  

 

Vários autores devem ser consultados quando se busca o conhecimento acerca da 

compreensão da história da loucura, da psiquiatria e da conformação social diante dos 

“desviantes” sociais. Amarante (2009), destaca autores como Michel Foucault com a História 

da Loucura na Idade Clássica e as obras dos brasileiros Joel Birman, Jurandir Freire Costa e 

Roberto Machado. Esses autores foram fundamentais para reescrever o novo olhar e cuidado 

em saúde mental, especialmente no Brasil. 

Ao longo da história o “lugar” da loucura no imaginário coletivo sofreu inúmeras 

mudanças, mas é no final do século XVIII que o fenômeno da loucura passa a ser apropriado 

pelo olhar científico, tornando-se objeto de conhecimento da prática médica psiquiátrica. 

Com o longo processo de transformação da instituição hospitalar - que quando criado 

na Idade Média configurava-se em lugar de caridade, com objetivo de oferecer abrigo e 

assistência religiosa aos pobres, desabrigados e doentes - em instituições médicas que assumiam 

a finalidade de tratar os enfermos (FOUCAULT, 1979), os significados da loucura também 

sofreram modificações. 

É nesse contexto que Philippe Pinel, reconhecido como fundador da psiquiatria, funda 

os primeiros hospitais psiquiátricos e sob a lógica de “libertar’ os alienados, submete-os a um 

lugar próprio inaugurando o primeiro paradigma da psiquiatria, o “isolamento” e instaura o 

primeiro modelo terapêutico ao introduzir o tratamento moral (AMARANTE, 2007).  
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O processo acima, consolida a passagem da loucura reconhecida anteriormente no 

universo da verdade, do sobrenatural, entre o divino e o demoníaco, para um lugar de 

“encarceramento, morte e exclusão para o louco” (AMARANTE, 2009; RIBEIRO; PINTO, 

2011). Com isso, o hospital psiquiátrico é instituído e com ele a doença mental. Ao ganhar um 

espaço próprio para “cuidar de sua doença” o louco perde a liberdade. 

Na perspectiva de restituir ao homem a liberdade subtraída pela alienação, o “louco” é 

isolado e os seus comportamentos são observados, comparados, analisados e descritos, 

compreende-se então, que a racionalidade dessa psiquiatria inaugural é meramente 

classificatória (LUCENA, 2011). 

Dessa forma, ao asilo alienista atribui-se a tarefa de restituir a razão ao louco por meio 

do tratamento moral, através da reeducação da mente por meio de definição de rotinas, uma 

relação de autoridade entre médico-paciente e estratégias pautadas na ordem, castigo e trabalho. 

Como consequência, a loucura é silenciada, pois o discurso científico assume o lugar do 

discurso do doente (RIBEIRO; PINTO, 2011; LUCENA, 2011). 

O asilo, configura-se segundo Amarante (1995) “no maior e mais violento espaço de 

exclusão, de sonegação e mortificação das subjetividades”. E a medida que cresce a apropriação 

da loucura pela psiquiatria, consagrando-a como doença mental, a instituição hospitalar 

psiquiátrica constitui-se como alternativa exclusiva de tratamento, tornando-se lugar de 

propósito de cura, legitimada pela sociedade devido aos efeitos de exclusão que opera.  

A elevação da loucura à categoria de doença mental contribuiu para intensificar o 

preconceito e a exclusão que a circunda, pois o “louco” reconhecido agora como doente, ganhou 

o direito ao tratamento, mas perdeu o direito à liberdade (RIBEIRO; PINTO, 2011). Cabe 

ressaltar que o conceito de alienação mental peneliano, nasce associado a ideia de 

periculosidade, uma vez que caracteriza o estado de “perder o juízo”, ou seja, perder a 

capacidade de discernimento entre o erro e a realidade e portanto, produz uma atitude social de 

medo e discriminação (AMARANTE, 2007). 

É no cenário do pós-guerra, com a urgência de reabilitação de soldados e civis com 

problemas mentais associados à II Guerra Mundial e necessidade de reestruturar a sociedade, 

que a psiquiatria passa a ser repensada. O olhar social voltou-se para os hospícios e a imagem 

refletida era de insalubridade e total ausência de dignidade humana (AMARANTE, 2008; 

BIRMAN, COSTA, 1994). 

Diante desse contexto, os movimentos reformistas da psiquiatria, atualizaram críticas e 

propuseram as primeiras experiências de reforma da instituição asilar (AMARANTE, 2009). 

Antecipando a apresentação de tais experiências, se faz necessário explicitar que as propostas 



22 
 

de reformas iniciais não se ocuparam da ressignificação da concepção da loucura, mas da 

modificação da terapêutica das instituições psiquiátricas (LUCENA, 2011).  

Os autores Birman e Costa (APUD AMARANTE, 2007), periodizam os movimentos 

da reforma psiquiátrica em três grandes grupos: (1) a psicoterapia institucional e as 

comunidades terapêuticas; (2) a psiquiatria de setor e preventiva e; (3) a antipsiquiatria e as 

experiências a partir de Franco Basaglia.   

Cabe ressaltar, que a inclusão da antipsiquiatria e as experiências de Franco Basaglia no 

grupo das “reformas psiquiátricas” deve ser realizada com as devidas reflexões. Uma vez que 

não se tratam de experiências de “reformas” no sentido restrito da palavra e sim em uma ruptura 

com o paradigma psiquiátrico tradicional, diferentemente das primeiras, o último grupo aqui 

mencionado não propôs a reforma da instituição psiquiátrica, sua modificação e /ou melhoria, 

mas sua extinção e a ressignificação da loucura na sociedade, como será visto a seguir. 

Por questão didática, as descrições das experiências reformistas da psiquiatria serão 

apresentadas segundo a periodização de Birman e Costa acima referida. 

O primeiro grupo das reformas acontece no próprio ambiente hospitalar e tem como 

cerne a remodelagem da organização institucional psiquiátrica.  

Inspiradas no conjunto de experiências de Simon, Sulivan e Menninger - que de forma 

geral propunham o tratamento através do inter-relacionamento de pacientes em pequenos 

grupos com a finalidade de alcançar a ressocialização (BIRMAN, COSTA, 1994) – a 

Psicoterapia Institucional na França e as Comunidades Terapêuticas na Inglaterra, cujo seus 

representantes foram respectivamente François Tosquelles e Maxwell Jones,  tinham em 

comum o objetivo de tornar o hospital efetivamente terapêutico através de mudanças na 

estrutura da instituição psiquiátrica. 

Baseavam-se na sociabilidade e na forte crítica ao modelo asilar hierarquizado e vertical. 

Assim, se propunha a terapia ocupacional, a horizontalidade das relações (técnicos, pacientes e 

familiares) e o trabalho em grupo envolvendo os internos em seu tratamento, com a finalidade 

de romper com a lógica asilar segregadora e cronificante (LUCENA, 2011; AMARANTE, 

2009; CARDOSO et al, 2014).  

O segundo movimento de reformas inspirou-se nas ideias de setorização de Lucien 

Bonnafé – que propunha subdividir o espaço interno do hospital destinando para cada setor 

(divisão, região administrativa) uma enfermaria – Esse modelo, a Psiquiatria de Setor, foi 

instaurado na França e põe a instituição asilar em uma posição de complementariedade ao 

espaço externo. Traz também, a incorporação da comunidade como o ponto central do 
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tratamento com valorização expressiva do território. (LUCENA, 2011; AMARANTE, 2009; 

2008). 

Outra expressão desse segundo grupo de reformas, aconteceu nos Estados Unidos da 

América com a Psiquiatria Preventiva, também conhecida como Saúde Mental Comunitária, 

cujo um dos expoentes foi Gerald Caplan. O objeto da psiquiatria preventiva passa a ser a saúde 

mental, e seu objetivo a prevenção do transtorno mental na comunidade. (LUCENA, 2011; 

AMARANTE, 2009; 2008). 

Em ambas, a psiquiatria é externada ao espaço público e o foco da intervenção passa ser 

a ação preventiva na comunidade. 

No último grupo das reformas periodizado pelos autores supra citados, situa-se a 

Antipsiquiatria, que surge no final da década de 50 na Inglaterra com um grupo de psiquiatras 

dentre eles Ronald Laing, David Cooper e Aaron Esterson e caracteriza-se por questionar não 

só a estrutura da instituição psiquiátrica, mas a própria psiquiatria (LUCENA, 2011; 

CARDOSO et al, 2014). 

Assim, a Antipsiquiatria propõe uma ruptura no campo ideológico e político com o 

modelo da instituição asilar a medida que interroga o saber psiquiátrico (AMARANTE, 2009). 

E traz a necessidade de recomplexificar as relações das pessoas ditas loucas com a sociedade, 

uma vez que enxerga a violência, a opressão e a discriminação como algo não só resultante e 

inerente ao asilo, mas também um produto da atitude social e familiar.  

Na Itália, a experiência de Franco Basaglia com a Psiquiatria Democrática no início dos 

anos 60, propõe a ruptura radical com a estrutura e lógica asilar. Foi fortemente influenciada 

pelas ideias de Foucault, Gramisc e pensadores das correntes da fenomenologia, marxismo e da 

psicanálise. 

A psiquiatria democrática passa a pôr a doença em parênteses, reconsiderando o sujeito 

e sua existência. É enaltecido o diálogo entre a razão e a loucura, compreendendo essa última 

como algo entre os homens e não dentro deles. Traz também como constituinte de sua prática 

a discussão acerca das relações de custódia e tutela e questiona a periculosidade social, temas 

até então intocados (AMARANTE, 2009). 

Dessa forma, a experiência italiana, sustentada nos pilares da liberdade, do trabalho no 

território, da interdisciplinaridade e intersetorialidade na construção de um novo campo de 

saberes e práticas, inaugura um novo paradigma para a saúde mental, a desinstitucionalização 

(LUCENA, 2011). 

  Como bem discorre Amarante (2009) o projeto de desinstitucionalizar mais que uma 

medida de extinção de organizações manicomiais, configura-se na desmontagem e 
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desconstrução de saberes/práticas/discursos comprometidos com a objetivação da loucura e sua 

redução à doença, comprometendo-se com a construção de novos espaços e forma de lidar com 

a loucura e a doença mental, assegurando o direito à liberdade.  

Essas reformas compõe os alicerces da transformação do pensamento e prática 

psiquiátrica na nova configuração do cuidar em saúde mental. Em especial, a Antipsiquiatria e 

a psiquiátrica democrática, essa última determinante da transformação e experiência brasileira, 

consolidaram a desinstitucionalização e a reabilitação psicossocial como o novo paradigma da 

saúde mental.  

E, ao suspender a “doença”, sem negar o sofrimento legítimo e existente, conduz a uma 

transformação que transcende a reorganização de serviços e/ou modelo assistencial em saúde 

mental, para adoção de novas práticas e concepções sociais acerca das pessoas em sofrimento 

psíquico. 

 

2.1.2 Breve histórico da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

 

A RPB configura-se como processo complexo multifacetado que extrapola o campo da 

psiquiatria e transcende os rearranjos institucionais, propondo transformar a concepção social 

da loucura (FONTE, 2012). É o desdobramento de um movimento social de base abrangente, 

heterogêneo, que a partir de 1978 se propôs a lutar “por uma sociedade sem manicômios”.  

No Brasil, o movimento de reforma psiquiátrica emerge explicitamente no final da 

ditadura militar quando foi possível a organização dos movimentos sociais e o ressurgimento 

de uma luta de profissionais e usuários que culmina em dois movimentos sócio-político 

determinantes no período da redemocratização, na saúde em geral a Reforma Sanitária e na 

saúde mental a Reforma Psiquiátrica (PITTA, 2011; VASCONCELOS, 2012; MELO, 2012). 

Amarante (2009) aponta que o estopim da RPB foi a crise da Divisão Nacional da Saúde 

Mental – DINSAM, órgão do Ministério da Saúde, responsável pela formulação das políticas 

de saúde do subsetor da saúde mental. 

Permeado por um contexto marcado por condições precárias de trabalho com ameaças 

de agressão, estupro, trabalho escravo e mortes não esclarecidas, os profissionais das unidades 

sob responsabilidade da DINSAM no Rio de Janeiro deflagraram uma greve e trouxeram a 

público, através de denuncia realizada por residentes, a trágica situação existente dentro do 

Centro Psiquiátrico Pedro II (AMARANTE, 2009). 

A crise da DINSAM consiste em um marco no surgimento do Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental - MTSM. Diversos autores ressaltam a importância do MTSM 
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como ator social estratégico em prol das reformas e assinalam sua contribuição na construção 

do pensamento crítico nesse campo para a inversão do modelo de assistência psiquiátrica 

brasileiro (AMARANTE, 1995; AMARANTE, 2009; PITTA, 2011). 

Além do MSTM outros atores possuem relevância na trajetória do RPB, como: Núcleo 

Estaduais de Saúde Mental do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), comissões de 

Saúde Mental dos Sindicatos dos Médicos, Movimento de Renovação Médica (REME), Rede 

de Alternativas à Psiquiatria, Associação Brasileira de Psiquiatria (ABA), Federação Brasileira 

de Hospitais (FBH), a indústria farmacêutica e as universidades, o Estado através do Ministério 

da Saúde e Ministério da Previdência e Assistência Social e as associações de familiares e 

usuários (PITTA, 2011). 

Ao discorrer sobre as tendências na trajetória das políticas de saúde mental no Brasil, 

Fontes (2012) identifica sete fases nessa trajetória sendo que as três últimas fazem referência 

ao processo RPB. Essas fases são denominadas pela autora: (1) a deflagração da reforma 

psiquiátrica, (2) a institucionalização da reforma psiquiátrica e, (3) a consolidação da reforma 

psiquiátrica. Em sua descrição, apresenta fatos e acontecimentos que marcaram cada fase. 

Para fins de síntese cronológica, Amarante (2009) periodiza a RPB em três momentos 

com ênfase na sua trajetória: (1) a trajetória alternativa, (2) trajetória sanitarista (3) trajetória da 

desinstitucionalização ou da desconstrução/invenção. 

Nesse trabalho considerar-se-á a periodização realizada por Amarante, por compreender 

que a mesma, tanto descreve quanto analisa a trajetória do Movimento da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira e consequentemente de seus atores. 

De acordo com o autor supra citado, o primeiro momento ou a trajetória alternativa, 

compreende o período de redemocratização com a culminância do crescimento dos movimentos 

sociais em oposição à Ditadura Militar e demanda de melhores condições de vida. A crise da 

DINSAM, já explicitada acima é o marco de destaque desse momento juntamente com o 

surgimento do MTSM.   

Esse contexto de mobilização de atores sociais, sofreu forte influência das ideias de 

Foucault, Goffman, Lang, Scheff, Basaglia e outros (FONTES, 2012). 

O segundo momento da RPB refere-se à trajetória Sanitarista, iniciado nos primeiros 

anos da década de 80, quando considerável parte do movimento da reforma é incorporado ao 

aparelho do Estado.  

O marco desse período é a cogestão implantada pelo Ministério da Saúde e o da 

Assistência e Previdência Social para restruturação dos hospitais da DINSAM. Há o 

deslocamento do pensamento crítico em saúde, que punha em questionamento a supremacia do 
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saber médico e a neutralidade da ciência, para uma postura com crítica reduzida, onde a ciência 

médica e a administração devem e podem resolver os problemas das coletividades 

(AMARANTE, 2009). 

Paralelamente acontece a I Conferência de Saúde Mental como desdobramento da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, organizada com apoio e participação dos integrantes do MTSM 

inseridos na administração pública (AMARANTE, 2009). 

Em suma, esse segundo momento caracterizou-se pela tentativa de fazer reformas, mas 

sem questionar ou mesmo descontruir o paradigma psiquiátrico. 

O terceiro momento, conforme periodização proposta por Amarante (2009) refere-se à 

trajetória da desinstitucionalização ou da desconstrução/invenção. É nesse período que o 

Movimento da RPB reencontra-se com sua origem e também se distancia do movimento pela 

reforma sanitária.  

O movimento amplia-se no sentido de caminhar para além da natureza técnico-científica 

fortalecendo-se e consolidando-se enquanto movimento social, com a incorporação de novos 

atores no cenário de luta e a participação de associações de familiares e usuários. A expressão 

dessa inclusão se dá principalmente no II Congresso Nacional do MTSM (Bauru – SP, 1887) 

quando o movimento abraça o lema “por uma sociedade sem manicômios”. Entre os 

protagonista desse movimento contra hegemônico, nasce o Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial - MNLA. 

São muitos os marcos, acontecimentos e experiências pioneiras e exitosas, destacados 

pelos autores como decisivos na trajetória da RPB (FONTE, 2012; DELGADO, 2011; PITTA, 

2011; AMARANTE, 2009; AMARANTE, 1995). Dentre eles, a experiência da Casa das 

Palmeiras (Rio de Janeiro) que teve como líder a Doutora Nise da Silveira, pioneira ao não 

considerar o tratamento da época – uso de eletroconvulsoterapia e lobotomia - e inserir a terapia 

ocupacional, através da expressão simbólica e criativa nas pinturas e nas modelagens, no 

tratamento das pessoas em sofrimento psíquico, com a finalidade de reatar vínculos com a 

realidade.  

Menciona-se também, a atuação do médico Juliano Moreira que não admitia o uso de 

camisa de força nos serviços que dirigia, a visita de Franco Basaglia à Colônia de Barbacena 

em 1979, que deu visibilidade mundial a forma como a loucura vinha sendo tratada no Brasil. 

E o filme “Em nome da razão” de Helvércio Ratton que retrata as condições de extermínio ao 

qual os “pacientes” de Barbacena eram submetidos. 

Outros acontecimentos decisivos para o rumo da RPB, foram: a intervenção pela 

Prefeitura de Santos, na Casa de Saúde Anchieta em 1989, propondo a reestruturação da 
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assistência psiquiátrica local com o fechamento do hospício e a criação de CAPS e; a 

Declaração de Caracas em 1990 que propunha uma reestruturação da Assistência Psiquiátrica 

dentro da lógica de sistemas locais de saúde.  

Além dos marcos acimas explicitados, o protagonismo da gestão de Pedro Gabriel 

Delgado no Ministério da Saúde, que conduziu o processo de aprovação no Congresso e a 

sanção presidencial da lei 10.216 de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, 

consolidou e expandiu os princípios da Reforma (BRASIL, 2001). 

Diante do que foi dito, é necessário compreender e analisar RPB, enquanto movimento 

que ultrapassa a proposta de redirecionamento de modelo assistencial em saúde mental. Pois, 

se assim for concebida, corre-se o risco de enxergá-la concluída e fracassada. A reforma em 

curso, tem seu cerne na mudança de paradigma “do hospital ao território”, do “doente ao 

sujeito”, “da relação de tutela a de contrato”, “do tratamento ao cuidado” do “cárcere a 

liberdade” (LUCENA, 2011) e portanto, apesar das conquistas e avanços alcançados, há ainda 

inúmeros desafios a serem superados na jornada que almeja o direito de ser “louco”. 

 

2.2 Redes de Atenção à Saúde no SUS  

 

Nesta seção será apresentada um panorama acerca do debate sobre as RAS no Brasil, 

com o intuito de aprofundar a discussão sobre a RAPS, formato atual proposto para avanço da 

desinstitucionalização em curso, produto da RPB. 

Apesar do termo rede estar contido na Constituição brasileira de 88 - como expresso no 

artigo 198: “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um único sistema” - sua discussão teórica e os esforços para sua 

concretização no SUS é recente (MENDES, 2010; MAGALHÃES JÚNIOR, 2014).  

Em partes, o propósito da construção de um sistema constituído em uma rede integrada 

foi parcialmente ofuscado pelo intenso processo de descentralização. Esse processo contribuiu 

inquestionavelmente para a ampliação dos sistemas municipais de saúde, mas de alguma forma, 

induziu o caráter fragmentado do SUS (SILVA, 2014; MAGALHÃES JÚNIOR, 2014). 

Cabe contextualizar que o SUS nasceu em um cenário marcado pela concentração de 

serviços de saúde nas regiões mais desenvolvidas e por uma lógica que continua privilegiando 

o setor privado (PAIM et al, 2011). Adiciona-se que sua expansão ocorreu majoritariamente 

em resposta às demandas espontâneas, com foco nas condições agudas de saúde e com 

predominância de oferta hospitalar, assim, os conceitos de rede articulada e integrada de 
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atenção pouco foram considerado no seu planejamento e organização (MAGALHÃES 

JÚNIOR, 2014). 

A herança deixada por esse processo foi a perpetuação de um sistema fragmentado, um 

dos desafios atuais que impede o SUS de cumprir seus princípios constitucionais de 

universalidade, integralidade e igualdade e concretizar-se como um “sistema sem muro”.  

Mas, como aborda Mendes (2011), os sistemas fragmentados consistem em uma 

realidade internacional com a característica comum de possuírem uma atenção voltada às 

condições agudas e às agudizações das condições crônicas, o que se configura em um desastre 

de ordem sanitária e econômica em todo mundo.  

Segundo o autor supra citado outras características desses sistemas são sua forma de 

organização hierárquica e a inexistência da continuidade da atenção, uma vez que apresentam 

em pontos de atenção isolados e incomunicáveis uns com outros, consequentemente não há 

uma gestão baseada na população e a Atenção Primária à Saúde (APS) não exerce seu papel de 

centro de comunicação e coordenação do cuidado. 

 Frente a fragmentação dos modelos assistenciais, a integração dos serviços através das 

RAS desponta como essencial e o caminho mais eficiente para concretização da integralidade, 

princípio constitucional do SUS (MAGALHÃES JÚNIOR, 2014). 

O estado brasileiro tem percorrido um longo caminho na tentativa de alcançar a 

integração dos serviços, com crescente e rico debate sobre regionalização e redes de atenção no 

âmbito da normatividade do SUS. Debate que foi intensificado após a publicação do Pacto pela 

saúde em 2006 que propõe a redefinição das responsabilidades dos entes federados, a definição 

de prioridades baseadas nas necessidades da população e o aprimoramento da gestão com 

ênfase em redes regionalizadas de saúde (BRASIL, 2006).  

Com a proposta de fortalecer a integralidade, seguiu-se  a publicação da Portaria GM nº 

4.279/2010 que estabelece as diretrizes para organização das RAS no âmbito do SUS e do 

Decreto nº 7508/11 que regulamentou a Lei 8.080/90 e define, entre outros aspectos, a região 

de saúde “espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 

delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”; (BRASIL, 2010; 2011b). 

A publicação da referida portaria iniciou importante processo de implantação das RAS 

coordenadas pela APS em todo território nacional (MENDES, 2010). Esse documento além de 

estabelecer parâmetros para sua operacionalização traz a definição de importantes conceitos. 
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As RAS, de acordo com esta portaria, 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). 

Na concepção de Silva (2013) seria a imagem que representa: 

 

Uma malha que interconecta e integra os estabelecimentos e serviços de saúde de 

determinado território, organizando-os sistemicamente para que os diferentes níveis e 

densidades tecnológicas da atenção estejam articulados e adequados para o 

atendimento integral aos usuários e promoção da saúde.  

 

Mendes (2010) define as RAS, como:  

 

Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde vinculados entre si por 

uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e 

interdependente, que permitam ofertar uma assistência contínua e integral a uma 

determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde e com 

responsabilidade sanitária e econômicas por esta população. 

 

Há uma diversidade de redações acerca do conceito de RAS, mas em sua maioria 

convergem para a ideia de integração entre os serviços de saúde de um determinado território. 

E há também o consenso que alguns elementos devem estar sempre presentes quaisquer que 

sejam as definições adotadas, como a existência de relações horizontais, poliárquicas entre os 

serviços e APS e ter a APS como ponto estratégico para coordenação do cuidado 

(MAGALHÃES, 2014). 

Uma importante ressalva se faz necessário quanto ao princípio de poliarquia no qual se 

fundamenta as RAS, pois o mesmo é incompatível com a construção hierárquica tradicional do 

SUS (MENDES, 2014). O modelo piramidal de relação entre os níveis de atenção que 

habitualmente situa a APS na base da pirâmide e os demais em níveis de complexidade 

crescente deve ser substituído pelas redes poliárquicas de atenção à saúde como sugere a Figura 

1. 
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Figura 1: A mudança dos modelos piramidais e hierárquicos para as redes de atenção à saúde. 

 

Fonte: Mendes, 2011. 

 

A proposta das RAS é romper com as relações verticais, mas com respeito às diferenças 

nas densidades tecnológicas, e promover a relação horizontalizada entre os serviços que 

interagem entre si em diferentes fluxos. Destaque é dado à APS nessa concepção de rede, na 

qual a mesma situa-se como centro de comunicação com os demais serviços (MENDES, 2011; 

SILVA, 2011). 

Outra importante observação é explicitada por Hartz e Contandriopoulos (2004) acerca 

do objeto “rede”. Segundo os autores é indispensável compreendê-la a partir do seu caráter duo, 

ora como estrutura organizacional, ora como uma mesa permanente de renegociação dos papéis 

exercido pelos atores que a operam. 

Para Mendes (2010) a implantação das RAS permite superar o sistema fragmentado 

vigente recompondo a coerência entre a atual situação de saúde da população brasileira – 

tríplice carga de doenças com prevalência das crônicas - e o sistema de atenção à saúde.  

A RAS tem como objetivo: 

 

Promover a integração sistêmica de ações e serviços com provisão de atenção 

continua, integral, de qualidade, responsável e humanizada bem como incrementar o 

desempenho do Sistema, em termo de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e 

eficiência econômica (BRASIL, 2010)  

 

Nota-se que além do papel das RAS em conduzir condições estruturalmente mais 

adequadas para concretização da integralidade da atenção, elas assumem a intenção de reduzir 

os custos dos serviços ao provocar uma maior racionalidade sistêmica na utilização de recursos 

(SILVA, 2011). 
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A operacionalização das RAS acontece através da dinâmica dos seus três elementos 

constitutivos que são a população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde 

(BRASIL, 2010). 

Nas RAS o binômio população/ território deve ser claramente definido e como 

enfatizado por Mendes (2010) consiste na sua razão de ser, colocado sob sua responsabilidade 

sanitária e econômica. Importante destacar que o vínculo da população com a RAS deve ser 

construído na APS. 

A estrutura operacional da RAS se organiza através de cinco componentes: (I) a APS; 

(II) os pontos de atenção secundária e terciária – entenda-se por pontos de atenção espaços onde 

se ofertam determinados serviços de saúde; (III) os sistemas de apoio; (IV) os sistemas 

logísticos e (V) o sistema de governança. Os três primeiros correspondem aos nós das redes, o 

quarto às ligações que comunicam esses nós e o quinto, ao componente que governa as relações 

entre os quatro primeiros componentes (MENDES, 2010).  

A APS é o centro de comunicação da RAS e atua como ordenadora do acesso às RAS e 

coordenadora do cuidado. Mas para que atue satisfatoriamente deve cumprir três funções 

essenciais (MENDES, 2010): ser resolutiva, coordenar orientando os fluxos e contra fluxos e 

responsabilizar-se pela saúde dos usuários sanitária e economicamente. 

O segundo componente estruturante da RAS, os pontos de atenção secundário e 

terciário, consiste em serviços especializados (ambulatorial e hospitalar) que se diferenciam de 

acordo com suas respectivas densidades tecnológicas, mas salienta-se que nas RAS, por seu 

fundamento poliárquico, não há relações de subordinações. 

Os sistemas de apoio consistem em lugares institucionais da rede onde se prestam 

serviços comuns a todos os pontos de atenção à saúde, nos campos de apoio diagnóstico e 

terapêutico, da assistência farmacêutica e dos sistemas de informação em saúde. 

O componente sistemas logísticos trata de soluções em saúde, fortemente assentadas em 

tecnologias de informação, que proporcionam uma organização racional dos fluxos e contra 

fluxos de pessoas, produtos e informações nas RAS. Os principais sistemas logísticos são o 

cartão de identificação de usuários, o prontuário clínico, os sistemas de acesso regulado à 

atenção à saúde e os sistemas de transporte. 

Posteriormente será retomada a discussão deste componente da RAS no que diz respeito 

ao sistema de acesso regulado, por se constituir em objeto do presente trabalho. Por ora, é 

relevante saber que no SUS, esses sistemas fazem parte de uma política de regulação. Essa 

política tem como objetivo implementar diversas ações meio, as quais estão submetidos tanto 

os prestadores públicos, quanto os privados, de modo a orientar uma produção eficiente, eficaz 
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e efetiva de ações de saúde, com a finalidade de garantir o acesso, a integralidade, a qualidade, 

a resolutividade e a humanização dessas ações. 

O quinto componente estruturante da RAS é o sistema de governança. A governança da 

RAS “é entendida como a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, 

mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da referida rede” (BRASIL, 

2010). Sua concretização se dá nas comissões intergestores, na esfera nacional, na Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT); nos estados, nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB); e nas 

regiões de saúde, nas Comissões Intergestores Regional (CIR) (MENDES, 2010). 

Apesar de ser fundamental que na implantação das RAS todos esses componentes 

estejam contemplados, observa-se que há uma ênfase na organização da APS e dos pontos de 

atenção secundários e terciários, mas pouca concentração de recursos e energia na organização 

dos sistemas de apoio, logístico e de governança, comprometendo a possibilidade de uma 

verdadeira mudança das práticas sanitárias (MENDES, 2014). 

O terceiro elemento constitutivo das RAS são os modelos de atenção à saúde. 

Para a implantação da RAS, é necessária uma mudança no atual modelo de atenção hegemônico 

no SUS, centrado na doença com ênfase no atendimento à demanda espontânea e na agudização 

das condições crônicas. Assim, a implantação das RAS exige uma intervenção que contemple 

as condições crônicas e as condições agudas. 

O Ministério da Saúde optou estrategicamente por implantar redes temáticas de atenção 

à saúde. E após discussão realizada no âmbito da CIT em 2011 estabeleceu cinco redes 

temáticas que são: 

(1) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (REU) – instituída pela Portaria Nº 1.600, 

de 07 de junho de 2011.  

(2) Rede Cegonha, que trata da atenção à gestante e à criança de até 24 meses – instituída 

pela Portaria Nº 1.459, de 24 de junho de 2011. 

(3) Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (RAPS) 

– instituída pela Portaria Nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Sobre a qual esse 

trabalho se debruçará.   

(4) Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência denominada Viver sem limites –instituída 

pela Portaria Nº 793, de 24 de abril de 2012.  

(5) Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas -  iniciando-se pela Política 

Nacional para Prevenção e Controle do Câncer – instituída pela Portaria Nº874, de 16 

de maio de 2013. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php?conteudo=rede_emergencias
http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php?conteudo=rede_emergencias
http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php?conteudo=rede_cegonha
http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php?conteudo=rede_psicossocial
http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php?conteudo=rede_deficiencias
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A estrutura operacional das redes temáticas pode ser observada através da representação 

contida na Figura 2: 

 

Figura 2: A estrutura operacional das redes de atenção à saúde 

 

 
RT: Redes Temáticas 1,2,3,n. 

Fonte: Mendes, 2010. 

 

Mendes (2014), esclarece que pode haver uma equivocada compreensão com relação as 

redes temáticas equiparando-as à programas verticais. Cabe distingui-los, redes e programas, 

pois enquanto nos programas verticais todo o sistema é dirigido, supervisionado e executado 

por meio de recursos especializados, nas redes temáticas apenas o componente dos pontos de 

atenção secundário e terciário obedece ao imperativo da especialização, os demais estão 

distribuídos transversalmente e comuns a todas as redes temáticas. 

O mesmo autor, em seu artigo acerca das RAS no ano de 2010, destaca da literatura 

internacional uma vasta produção que evidencia que as RAS podem melhorar a qualidade 

clínica, modificar realidade sanitária e otimizar os custos dos sistema de saúde: Bernabei R et 

al (1998); Llewellying-Jones RH et al (1999); Simon GE, et al (2000); Unutzer J et al  (2002); 

Katon WJ el tal (2004); Wagner EH et al (2001); Polonsky WH et al (2003); Vetter MJ, Bristow 

L e Ahrens J ( 2004); Rosen R e Ham C. (2008); Wagner EH et al (1999); Malcom L, Wright 

L e Carson L (2000) e Nuño RS. (2008). 

Aponta também, que no Brasil, o tema das RAS é recente e ainda não há experiências 

em grande escala. No entanto, os estudos já realizados sobre a temática (ALBUQUERQUE; 

MENDES, 2009; MENDES, 2009; DIMENSTEIN et al, 2012; SILVA; MAGALHÃES 
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JUNIOR, 2013), sugerem que a implantação das RAS no território nacional, pode contribuir 

para superar a fragmentação do SUS de forma economicamente sustentável, assim como nos 

países desenvolvidos (MENDES, 2010). 

 

2.2.1 A Rede de Atenção Psicossocial - RAPS  

 

Para romper em definitivo com o modelo asilar e a lógica excludente do paradigma da 

psiquiatria clássica, o Estado brasileiro, desde a promulgação da lei 10.216/2001 denominada 

Lei Paulo Delgado, tem instituído atos normativos que direcionam a assistência à saúde mental 

para o cuidado no território, guiado pela lógica psicossocial através de dispositivos extra 

hospitalares. 

Assim, o modelo de assistência à saúde mental brasileiro, pautado na 

desinstitucionalização, com a desconstrução dos “manicômios” e os paradigmas excludentes 

que o sustentam, tem sido construído a partir de uma rede psicossocial aberta e comunitária 

(SCHNEIDER, 2009).  

A partir de 2001, avanços foram alcançados consolidando a RPB como política de 

Estado, mediante o Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria 

(PNASH/Psiquiatria) e Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar 

Psiquiátrica no SUS (PRH), assim como o Programa de Volta para casa, com o auxílio moradia 

(lei nº 10.708/03) e os SRT, proporcionando progressiva desinstitucionalização de pessoas 

internadas de longa permanência (CARDOSO et al, 2014; BRASIL, 2002; BRASIL, 2004). 

Além disso, a aprovação de portarias que regulamentam os diversos equipamentos extra 

hospitalares de saúde mental, como os CAPS em suas diferentes modalidades destinam 

financiamento específico da união para os municípios, tanto para instalação quanto para 

manutenção desses serviços (CARDOSO et al, 2014; BRASIL, 2000; BRASIL, 2002; 

BRASIL, 2011). 

Mas há percalços expressivos na expansão da rede substitutiva. O Tribunal de Contas 

da União em relatório divulgado em 2012, analisou a cobertura, a estrutura física e de recursos 

humanos dos CAPS e verificou que a principal fragilidade da rede é a insuficiência de unidades 

no país, em especial a rede especializada, como os CAPS destinados à problemática de álcool 

e outras drogas (CAPSad) e os CAPS que assistem a população infanto-juvenil (CAPSi). 

Também apontou a insuficiência de médicos psiquiatras, a considerável rotatividade de 

profissionais e infraestrutura regular das unidades CAPS (BRASIL, 2012).  
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Com efeito tem sido relatada uma concentração dos equipamentos CAPS seja em 

estados e cidades mais ricas, ou nos casos em que há maior comprometimento político com o 

processo da reforma psiquiátrica. Esses equipamentos, geralmente atuam com capacidade 

máxima, com dificuldade de promover atenção intensiva àqueles que necessitam e permanecem 

fechados à noite e nos finais de semana. E atuam sem retaguarda dos leitos de atenção integral 

em saúde mental em hospitais de emergência e hospitais gerais (VASCONCELOS, 2012). 

Pitta (2011), ao realizar um balanço da RPB assinala o cuidado nas situações de crises 

psiquiátricas, sejam elas de origem psicóticas ou devido ao uso de álcool e outras drogas, como 

um grande desafio para a rede substitutiva. Para a autora, os poucos serviços estratégicos, CAPS 

III, os quais funcionam por 24h todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriados, 

se encontram isolados, pois diante do contexto de crescente descredenciamento dos hospitais 

psiquiátricos e não ampliação de leitos de saúde mental em hospitais gerais, esses serviços não 

tem para quem referenciar seus usuários.  

Também Vasconcelos (2012), ao tratar sobre o atendimento das situações de crise, 

chama a atenção para o fato de que na expectativa de se chegar ao objetivo estratégico CAPSIII, 

houve um sucateamento da retaguarda de leitos de atenção integral. O vazio assistencial nas 

situações de crise deixado devido a esse processo, tem ampla visibilidade social e veiculação 

na mídia escrita e falada. 

Outro aspecto apontado por Vasconcelos (2012), refere-se a exclusão e a restrição de 

recursos para os serviços substitutivos, predominante na política dos governos municipais e 

estaduais. Dessa forma, as diretrizes nacionais muitas vezes “chegam pálidas” aos cidadãos, 

com baixa resolutividade, fato esse agravado pela rotatividade de equipes de saúde que flutuam 

a depender do governante em exercício. Acrescenta-se ainda, o quadro político e econômico de 

hegemonia neoliberal e de subfinanciamento do SUS, incompatível com a expansão necessária 

dos serviços substitutivos ao hospital. 

Diante do exposto, nota-se que apesar do avanço no processo de reforma, uma das 

dificuldades a ser superada consiste em garantir uma atenção integral à pessoa em sofrimento 

psíquico, com base no território. A fragmentação de cuidado e desassistência à crise oriundas 

da escassa rede de serviços extra hospitalares hoje existente, também são problemas que dizem 

respeito aos efeitos da adequação dos serviços e ações em saúde mental à lógica do SUS. Lógica 

essa, que prevê um sistema hierarquizado, no qual os serviços são dispostos em níveis de 

complexidade contrapondo a noção de território como conceito organizador da atenção em 

saúde mental. 
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Zambenedetti e Silva (2008) ao problematizar a constituição da noção de rede no campo 

da saúde mental, menciona a tensão existente entre a proposta de atuação do CAPS - um mesmo 

serviço que atua em diferentes níveis, desde a prevenção e atuação no território até a atenção à 

crise - e a lógica de classificação de serviços adotada pelo SUS (vertical, hierarquizada e 

compartimentalizada por níveis de complexidade). 

Com a finalidade de romper com a lógica de fragmentação do cuidado em saúde, o Brasil 

passou a organizar seu modelo de cuidado em RAS, tema já abordado anteriormente e com a 

promulgação do Decreto nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080/90 define duas novas 

referências para o desenvolvimento, implantação e financiamento do SUS: a região de saúde e 

a RAS. 

O decreto supra citado além de definir região de saúde como já apresentado à página 

27, traz que para ser instituída, a região de saúde deve “conter, no mínimo, ações e serviços de: 

atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar, e vigilância em saúde (BRASIL, 2011b). 

Dessa forma, as ações de saúde mental tornam-se exigências para institucionalização 

das regiões de saúde impulsionando a efetivação da atenção psicossocial.  

Paralelamente, em 2011 através da Portaria nº 3.088, foi instituída a RAPS, solução 

organizativa proposta para a implementação do modelo psicossocial (CARDOSO et al, 2014), 

com o objetivo  de ampliar e promover o acesso à atenção psicossocial e de garantir a articulação 

e integração dos pontos de atenção da rede de saúde no território, através do acolhimento, do 

acompanhamento contínuo e da atenção às urgências (BRASIL, 2011). 

A RAPS é norteada pelos princípios do respeito aos direitos humanos, pela garantia de 

autonomia e liberdade, pela promoção da equidade, da cidadania e inclusão social, bem como 

pelo enfrentamento de preconceitos (BRASIL, 2011). 

Sua organização se dá através de sete componentes estratégicos, nos quais se distribuem 

seus pontos de atenção (regulamentados por normativas específicas), como segue:  

(1) Atenção Básica - composta pelas unidades básicas de saúde, consultórios na rua, centros de 

convivência e Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

A unidade básica de saúde (UBS), enquanto ponto de atenção da RAPS, tem como 

responsabilidade desenvolver ações de promoção de saúde mental, prevenção e cuidado dos 

transtornos mentais, ações de redução de danos e o cuidado à pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de drogas.  

Os consultórios na rua são equipamentos com atuação itinerante e ofertam ações e 

cuidados em saúde às pessoas em situação de rua em geral, pessoas com transtornos mentais e 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
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usuários drogas. Atuam em parceria com equipes de outros pontos de atenção como UBS, 

CAPS e prontos-socorros. 

O Centro de Convivência é unidade pública, articulado em especial à RAPS, onde são 

oferecidos à população em geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e 

na cidade.  

O NASF é responsável pelo apoio matricial e quando necessário pelo cuidado 

compartilhado junto às equipes de Saúde da Família, consultório na rua e equipes da academia 

da saúde. 

(2) Atenção Psicossocial Especializada – é composta pelo ponto de atenção CAPS, dispositivo 

que realiza atendimento às pessoas com transtorno mentais graves e persistentes e às 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Constituído por 

equipe multiprofissional, atua sob a ótica interdisciplinar através de atividades realizadas 

em espaços prioritariamente coletivos (grupos, assembleia de usuários, reunião de equipe) 

Os CAPS são equipamentos estratégicos para a organização, regulação e articulação da rede 

de saúde mental em um determinado território (CARDOSO et al, 2014). 

Possuem diferentes modalidades, segundo porte, capacidade de atendimento e clientela 

atendida: 

CAPS I – indicado para municípios com população acima de vinte mil habitantes, atende 

pessoas com transtorno mentais graves e persistentes e também pessoas com   necessidades 

decorrentes ao uso de álcool e outras drogas de todas as faixas etárias. 

 CAPS II – indicados para municípios com população acima de setenta mil habitantes 

atende pessoas com transtorno mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas 

com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas de todas de acordo com 

organização da rede de saúde local.  

CAPS III – indicado para municípios ou regiões acima de duzentos mil habitantes, 

atende pessoas com transtorno mentais graves e persistentes, com funcionamento vinte e quatro 

horas, incluindo feriados e finais de semana. 

CAPS AD – Atende adultos ou crianças e adolescentes com necessidades decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas, indicado para município com população acima de setenta mil 

habitantes. 

CAPS AD III – Atende adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados 

clínicos contínuos, indicado para município ou regiões com população acima de duzentos mil 

habitantes. Com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, 

pode possuir no máximo doze leitos para observação e monitoramento. 



38 
 

CAPS i - Atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes 

e os que fazem uso de álcool e outras drogas. Indicado para municípios ou regiões com 

população acima de cento e cinquenta mil habitantes. 

(3) Atenção à Urgência e Emergência – São pontos de atenção desse componente o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a sala de estabilização, a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), as portas hospitalares de atenção a urgência. 

Esses pontos de atenção são responsáveis pelo acolhimento, classificação de risco e 

cuidado nas situações de urgência e emergência de acordo com seu âmbito de atuação. E devem 

se articular com os CAPS, responsáveis pelo acolhimento e cuidado da fase aguda do transtorno 

mental, para se necessário, coordenar o cuidado nas situações indicativa de internações ou 

serviços residenciais de caráter transitório. 

(4) Atenção Residencial de Caráter Transitório – As unidades de acolhimento e os serviços de 

atenção em regime residencial terapêutico (comunidades terapêuticas) são os pontos de 

atenção desse componente da rede. 

As unidades de acolhimento tem funcionamento vinte e quatro horas, em ambiente 

residencial para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, de 

ambos os sexos e que apresente acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e portanto, 

demande acompanhamento terapêutico e protetivo.  O tempo de permanência é de até seis 

meses e acolhimento nesse ponto de atenção é definido exclusivamente pela equipe do CAPS 

de referência. As unidades de acolhimento podem ser unidades de acolhimento adulto, para 

pessoas que façam uso de álcool e outras drogas e são maiores de dezoito anos, ou unidades de 

acolhimento infanto-juvenil, destinados a adolescentes e jovens (de doze anos até dezoito 

completo). 

 Os serviços de atenção em regime residencial terapêutico (comunidades terapêuticas) 

são serviços cujo o tempo de permanência é de até nove meses e oferecem cuidados contínuos 

de saúde para adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas.  Devem estar articulados com a atenção básica e os CAPS que são responsáveis pela 

indicação do acolhimento, pelo acompanhamento durante período de permanência, pelo 

planejamento de saída e pelo seguimento do cuidado. 

(5) Atenção Hospitalar -  esse componente é constituído pela enfermaria especializada em 

saúde mental em hospital geral e serviço hospitalar de referência em saúde mental. 

As enfermarias especializadas em hospital geral devem oferecer tratamento hospitalar 

aos transtornos mentais e ao uso de álcool e outras drogas em especial de abstinência e 

intoxicações severas. O cuidado nesse ponto de atenção deve estar articulado com o serviço de 
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referência do usuário e ter curta duração até a estabilidade clínica. O acesso aos leitos dessas 

enfermarias deve ser regulado com base em critérios clínicos e de gestão por intermédio do 

CAPS de referência. 

O serviço hospitalar de referência oferece suporte hospitalar por meio de internação de 

curta duração para pessoas com   necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em 

situações assistenciais que evidenciarem indicativos de ocorrência de comorbidades de ordem 

clínica e/ou psíquica sempre respeitadas as determinações da Lei nº 10.216/2001. 

(6) Estratégias de Desinstitucionalização – Constituem esse componente os SRT, anteriormente 

denominados, Residências Terapêuticas (RT), e o programa de volta para casa.  

O primeiro, que são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas 

egressas de internações de longa permanência, egressas de hospitais psiquiátricos e 

hospitais de custódia, atuam na perspectiva de garantia de direitos com promoção de 

autonomia e exercício da cidadania, buscando a inclusão social. O programa “de volta para 

casa” é uma política pública de inclusão social instituída pela Lei nº 10.708/2003 e prevê 

auxílio reabilitação para pessoas com transtorno mental egressas de internação de longa 

permanência.  

(7) Reabilitação Psicossocial – Esse componente é composto por iniciativas de geração de 

trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais e devem articular 

sistematicamente a rede de saúde e de economia solidária com os recursos disponíveis no 

território. 

De forma resumida, esses componentes e seus respectivos pontos de atenção estão 

representados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Rede de Atenção Psicossocial, seus componentes e pontos de atenção. 

 

Componentes Pontos de atenção 

1. Atenção Básica 

− Unidade Básica de Saúde  

− Núcleo de Apoio à 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 

− Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS ad, CAPS ad 24h, CAPS i) 

3. Atenção de Urgência e 

Emergência 

− SAMU 192  

− Sala de Estabilização  

− UPA 24h, hospitais e prontos de socorros 

4. Atenção de Caráter 

Residencial Transitório  

− Unidades de Acolhimento  

− Serviços de Atenção em Regime Residencial (Comunidades 

Terapêuticas) 

5. Atenção Hospitalar 
− Enfermaria especializada em Hospital Geral  

− Serviço Hospitalar de referência em álcool e outras drogas 

6. Estratégia de 

Desinstitucionalização 

− Serviços Residenciais Terapêuticos  

− Programa de volta para Casa 

7. Estratégia de Reabilitação 

Psicossocial 

− Iniciativas de Geração de Renda e Trabalho 

− Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Cabe salientar que nesse trabalho os componentes da rede que serão abordados são a 

atenção especializada em saúde mental, os CAPS nas suas modalidades CAPS I, CAPSII e 

CAPSIII – 24h, a atenção à urgência e emergência no que diz respeito as portas hospitalares, a 

atenção hospitalar e as estratégias de desinstitucionalização. 

Ao discorrer sobre a RAPS, Assis et al (2014) destacam a necessidade de conceber a 

RAPS em duas dimensões, uma normativo-institucional e outra operacional. A primeira 

compreende sua unidade institucional, seu arranjo organizativo segundo seus componentes, a 

segunda refere-se a dimensão concreta, prática que depende das relações entre as pessoas que 

se conectam com uma finalidade comum. 

Para além das questões técnico-assistenciais acima expressas, a luta pela mudança de 

paradigma do cuidado emerge como o maior desafio a ser enfrentado. Ainda que na  

configuração da RAPS os hospitais psiquiátricos não se estabeleçam como pontos de atenção, 

a lógica excludente e asilar advinda da obsoleta cultura manicomial, continua a permear tanto 

as práticas dos serviços comunitários, sugerindo uma nova institucionalização e cronicidade, 

quanto a sugerir uma política de apoio às comunidades terapêuticas, com ênfase na internação 

compulsória para as questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas (PANDE; 

AMARANTE, 2011; VASCONCELOS, 2012).  

Dessa forma, avançar com os ideais da reforma psiquiátrica ultrapassa a implantação da 

RAPS com a mera finalidade de somar pontos de atenção organizados em componentes e se 
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concentra na urgência do avanço político e sociocultural de interromper a construção de novos 

muros que levem ao enclausuramento. Implica impreterivelmente em superar o isolamento das 

práticas dos serviços e conjugar saberes e recursos (usuários, família e instituições do território) 

na busca de “projetos comuns” através de novas configurações pessoas-equipes-serviços-

contextos (ASSIS et al 2014). 

 

2.3 Regulação em saúde 

 

O termo regulação é objeto de intenso e atual debate que se reflete nas tensões entre as 

variadas compreensões acerca do tema. Seu emprego estende-se aos diversos campos do 

conhecimento, seja na Administração Pública, nas Ciências Sociais ou na Economia. Também 

mais recentemente, no campo da Saúde Coletiva. 

Mas antes de discorrer sobre seus conceitos e sua inserção no campo da saúde brasileira, 

algumas linhas se fazem essenciais e devem preceder qualquer debate acerca do tema. Assim, 

faz-se necessário explicar, mesmo que em breves linhas, o contexto no qual surge o “Estado 

regulador” brasileiro na década de 1990 e, consequentemente, a regulação enquanto intervenção 

alternativa ao modelo tradicional de provisão de serviços prestados diretamente pelo estado. 

 

2.3.1 O surgimento do Estado regulador no Brasil 

 

Ao revisitar a história constatar-se-á que após a Segunda Guerra Mundial até 1970 o 

Estado desempenhou o papel de provedor direto de bens e serviços, além de destacada atuação 

como interventor nos processos de mercado. Apesar da diversidade nas formas de Estados nesse 

período - a exemplo dos Estados socialdemocratas e democrata-cristãos na Europa e o Estado 

democrata liberal nos Estados Unidos - as mesmas comungavam do pressuposto que o Estado 

deveria concentrar-se no pleno emprego, no crescimento da economia e no bem estar-social e 

que poderia, se necessário, intervir ativamente na política industrial para alcançar esses fins 

(HARVEY, 2012). 

Mas após a crise de acumulação do capital na década de 1970, quando houve a 

combinação de baixas taxas de crescimento, aumento do desemprego e inflação acelerada 

(ANDERSON, 1995) e com a ascensão do neoliberalismo, o papel desempenhado pelos 

Estados sofreram profundas transformações e assim, a desregulamentação da economia, a 

privatização e a retirada do Estado de muitas áreas do bem-estar social, passaram a ser 

enfatizadas. Emergia o Estado mínimo, ao qual caberia criar e manter uma estrutura 
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institucional forte e favorável ao direito à propriedade privada, aos livres mercados e o livre 

comércio, mas fraca em relação aos gastos sociais e nas intervenções econômicas (HARVEY, 

2012; ANDERSON, 1995). Nas palavras de Sader (2010), o Estado “torna-se um Estado 

mínimo para a grande massa da população, mas fortalece seu papel de Estado máximo no 

fomento ao grande capital privado”. 

Na contramão do cenário mundial de hegemonia neoliberal e em época de instabilidade 

econômica, o Brasil incorporou em 1988 o ideário do Estado de bem estar-social em sua 

Constituição (PAIM et al, 2010; FAGNANI, 2008; FLEURY, 2008). 

 Mas é preciso lembrar que a versão brasileira de Estado intervencionista, fundamentado 

no modelo econômico desenvolvimentista, ao contrário do Estado de bem-estar social europeu 

nunca garantiu serviços públicos universais, como também a intervenção na economia não 

pretendia reduzir desigualdades sociais.  

O modelo jurídico-institucional do Estado brasileiro dos anos 1930 até o período da 

ditadura militar (1964-1985) foi caracterizado por forte influência do pensamento autoritário 

nacionalista, com centralização de poder decisório e forte aliança entre os interesses políticos e 

econômicos que serviam ao interesse privado, deixando na penumbra os interesses da sociedade 

civil intensificando no país a dependência econômica e a exclusão social (MATTOS, 2006).  

A partir da década de 1990 o Estado brasileiro, ao acompanhar o movimento mundial 

do neoliberalismo, deflagrou reajustes estruturais submetendo a política social à tensões entre 

dois ideários antagônicos: o estado mínimo versus o estado de bem-estar social recém 

incorporado à “Constituição Cidadã” (FAGNANI, 2008), mas que nunca chegou a vigorar no 

Brasil. 

Foi nesse contexto que em 1995 o governo de Fernando Henrique Cardoso, propôs o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado fundamentado no princípio de que as funções 

do Estado deveria ser de coordenar e financiar as políticas públicas e não de executá-las 

(REZENDE, 2008).   

Assim, o Estado regulador brasileiro consolida-se com expressiva retração dos direitos 

sociais e ampliação do espaço privado. Rezende (2008) assinala as principais diretrizes do Plano 

Diretor para o setor saúde, como a contenção de gastos públicos e flexibilização da força de 

trabalho, reorientação dos recursos públicos para o setor privado, focalização em detrimento 

das políticas universais e um modelo de descentralização pensado na tríade Estado, 

terceirização e privatização. 

Constata-se dessa forma que logo depois que a Constituição de 1988 priorizou o Papel 

do Estado como responsável por garantir o direito universal e igualitário à saúde, houveram 
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intensas mudanças na definição das atribuições estatais e nas formas de articulação do 

estado/mercado/sociedade gerando acentuada revisão dos conceitos de público, privado e 

estatal, discussão sobre modelos alternativos de prestação de serviços e ampliação do poder de 

regulação do Estado. (MENICUCCI, 2010). 

Para consolidar a transformação do papel do Estado brasileiro de provedor para 

regulador, foi criado uma burocracia estatal fundamentada no modelo de agências reguladoras 

independentes/autônomas – fortemente inspirado no modelo norte-americano (SALVATORI; 

VENTURA, 2012; PÓ, 2010) – que marcou a formulação de políticas públicas nos setores de 

telecomunicações, energia elétrica, gás e petróleo, transporte, água e saúde.  

Dessa forma, uma série de medidas foram operadas como a aprovação de diversas leis, 

entre elas a Lei das Concessões de serviços públicos (Lei nº 8.987/95), a Lei que institui as 

Organizações Sociais – OSs (Lei nº 9.637/98) e a Lei que institui as Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público – OSCIP (Lei nº 9790/99). Além da criação de agências reguladoras 

(Lei nº 9.472/95 – Agência Nacional de Telecomunicações; Lei nº 9.427/96 - Agência Nacional 

de Energia Elétrica; Lei nº 9.478/97 -  Agência Nacional do Petróleo; Lei nº 9.984/2000 - 

Agência Nacional de Águas; Lei no10.233/2001 - Agência Nacional de Transportes Aquáticos; 

Lei nº10.233/01- Agência Nacional de Transportes Terrestres). No setor saúde foram criadas 

as seguintes agências: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Lei nº 9.782/99 e a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Lei nº 9.961/2000 (PÓ, 2010; REZENDE, 2008; 

MATTOS, 2006). 

O cenário apresentado legitimou e aprofundou a trajetória da política de saúde brasileira 

consolidando a complexa combinação público-privada do sistema de saúde. Nesse sistema, 

composto por três subsetores (PAIM et al,2010) o setor público (financiados e providos pelo 

Estado em suas três esferas gestoras – federal, estadual e municipal), o subsetor privado com 

ou sem fins lucrativos (financiados tanto por recursos privados quanto públicos) e o subsetor 

da saúde suplementar (composto por diferentes tipos de planos privados de saúde e apólices de 

seguro, além de subsídios fiscais), as imbricações da dualidade público-privada geram 

contradições entre ideários opostos (acesso universal e igualitário vs segmentação do mercado) 

que repercutem negativamente no acesso aos serviços de saúde e nas condições de saúde da 

população. 

Em suma, o Brasil vivência uma condição de ruptura e continuidade. Apesar de 

conquistar a aprovação de um projeto transformador de mudança institucional com o SUS, 

também garantiu a continuidade e crescimento do setor privado (MENICUCCI, 2010) 
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acarretando impactos sociais que justificam a crescente ação reguladora do Estado na área da 

saúde com objetivo de garantir qualidade, equidade e acesso. 

 

2.3.2 O percurso da regulação em saúde no Brasil  

 

A seguir será apresentado um panorama da regulação em saúde no Brasil ao resgatar 

sua institucionalidade, bem como seus desafios atuais.  

O conceito, as práticas e os objetivos da regulação ainda se encontram em 

desenvolvimento no setor estatal da saúde, por vezes não são uniformes e com considerável 

variação ao longo do tempo. Mas, comumente encontra-se associado aos temas controle, 

avaliação e auditoria.  

A regulação apreendida em seu significado literal consiste no ato de regular, sujeitar à 

regras; encaminhar conforme a lei; regulamentar, esclarecer e facilitar por meio de disposições 

(a execução da lei); estabelecer regras para, regularizar; conter, moderar; reprimir (FERREIRA, 

2010).  

De maneira genérica a regulação pode ser compreendida como um “conjunto de ações 

meios que dirigem, ajustam, facilitam ou limitam determinados processo” (BRASIL, 2006). 

Oliveira e Elias (2012) em revisão acerca do tema, assinalam que apesar de não ter uma 

definição conceitual unificada, a ideia de regulação encontra-se vinculada a noções de sistema 

e complexidade. Destacam também que o controle, equilíbrio, adaptação e direção são ideias 

fundamentais relacionadas ao emprego do conceito de regulação presente em diversos estudos. 

Para a economia clássica, segundo a “lei da oferta e da demanda”, a regulação pode ser 

caracterizada como a intervenção estatal para corrigir as “falhas de mercado”, oriundas da 

ausência de condições perfeitas de competição inerentes ao setor saúde (CASTRO, 2002).  

Assimila-se que a regulação atua como resposta as demandas da sociedade contra os 

impactos sociais causados pela atuação do mercado nas áreas de interesse público, com a função 

de impor aos atores econômicos as noções de justiça e equidade (PÓ, 2010). 

A regulação pode identificar as perturbações geradas por um sistema e promover o bem-

estar de usuários/consumidores ao mesmo tempo que estimula investimentos para o 

desenvolvimento econômico (VILARINS et al, 2012).  Assim, pressupõe-se a “existência de 

um sistema cujo funcionamento seja regulado a partir de regras acordadas” entre os atores 

envolvidos - executores e reguladores - o qual englobaria os atos de regulamentar/elaborar leis, 

regras, ou normas e as ações que asseguram o cumprimento das mesmas. 
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Na saúde, o termo tem sido utilizado para além da mera regulamentação de mercados, 

pois se refere ao desempenho dos sistemas de saúde (MAGALHÃES JR, 2006). Assim, 

compreende-se o processo de regulação como a intervenção de um agente externo - o Estado, 

atuando direta ou indiretamente entre a demanda do usuário e a prestação de serviços de saúde 

ofertada por entes públicos ou privados - com objetivo de assegurar equidade e acesso as ações 

de saúde (SANTOS; MERHY, 2006). 

Apesar da variabilidade dos conceitos sobre regulação observa-se um ponto de 

convergência: é atribuída ao Estado a tarefa de regular, como forma de garantir o interesse 

coletivo e a qualidade do sistema de saúde. E devido a noção brasileira expressa na constituição 

de saúde enquanto direito de cidadania, a regulação deverá pautar-se por valores políticos de 

equidade, direito e justiça (PÓ, 2010). 

Ressalta-se que o setor saúde no Brasil, compreende não apenas o SUS, mas um 

mercado privado em contínua expansão. Consequentemente, a regulação convive com a 

responsabilidade estatal pela assistência de dois sistemas díspares, o SUS e a saúde suplementar 

(MENICUCCI, 2010), com o desafio de equalizar as distintas relações de poder que envolve os 

vínculos entre prestadores de serviços e cidadãos. Assim, conceitos como demanda e oferta 

clássicos da economia devem ser empregados com cautela, uma vez que dão lugar as questões 

de possibilidades e necessidades de saúde (PÓ, 2010). 

Ao analisar a trajetória institucional da regulação no Brasil, observa-se que a mesma 

aglomera diversas formas de ação regulatória como a regulação direta sob a propriedade 

pública, a regulação por órgãos do executivo sob as atividades privadas vinculadas diretamente 

ao SUS e a regulação via agência reguladora, no caso da assistência supletiva (MENICUCCI, 

2010).   

Como assinalam alguns autores, a ação reguladora se fez presente desde as caixas de 

Aposentadorias e Pensões e Institutos de Aposentadorias e Pensões, à medida que foram 

estabelecidas regras de utilização de serviços, medicamentos, bem como oferta de serviços de 

saúde para seus beneficiários (SANTOS; MERHY, 2006; ALBUQUERQUE, 2011). 

Com a expansão dos serviços privados de saúde contratados pelo Instituto Nacional de 

Assistência Médica (INAMPS), a regulação - no formato de ações de controle e avaliação da 

assistência à saúde - passou a ser fortemente empregada no controle da produção e gastos da 

assistência médica aos seus segurados. Nesse período, o modelo de regulação teve como 

característica a centralização e ações verticalizadas, com ausência dos estados e municípios 

nesse processo. (SANTOS; MERHY, 2006; ALBUQUERQUE, 2011). A finalidade da ação 
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regulatória nesse período é contábil-financeira e se traduz no controle e avalição realizados a 

posteriori sobre as internações hospitalares e faturas ambulatoriais (BRASIL, 2006). 

O amparo legal da regulação se fez presente no SUS associado com os temas do 

controle, avaliação e auditoria. Como pode ser observado na Constituição de 1988 quando 

dispõe sobre “regulamentação, fiscalização e controle” das ações e serviços de saúde (BRASIL, 

1988) e na Lei 8.080/90 quando define como atribuições comum aos entes federados a 

“definição das instâncias e mecanismo de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços 

de saúde” e a “elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, 

tendo em vista sua relevância pública” (BRASIL, 1990). 

Mas é nas Normas Operacionais Básicas (NOBs) de 1991, 1993 e 1996 que a regulação 

será tratada, principalmente em seus componentes controle e avaliação, com definição do papel 

dos níveis de gestão no processo regulatório (ALBUQUERQUE, 2011; SANTOS; MERHY, 

2006).  

A NOB 92 discrimina as competência dos municípios e estados sobre o controle e a 

avaliação dos serviços assistenciais e recomenda que a avaliação verifique a eficiência, eficácia, 

e a efetividade dos serviços, bem como o cumprimento de metas e os resultados alcançados. A 

NOB 93 estabelece como pré-requisito, a constituição de serviços de controle, avaliação e 

auditoria para que estados e municípios sejam habilitados nas condições de Gestão Parcial e 

Gestão Semiplena (BRASIL, 2006). 

Já a NOB 96 exigiu que municípios e estados independente da condição de gestão que 

fossem habilitados1 mantivessem o cadastro dos prestadores e usuários atualizados, 

alimentassem os bancos de dados nacionais (Sistema de Informações Ambulatoriais e Sistema 

de Informações Hospitalares), realizassem ações de auditoria analítica e operacional, bem como 

o controle à realização dos serviços com autorizações segundo as necessidades dos usuários 

(BRASIL, 2006). 

Ainda, na década de 1990, o Estado brasileiro cria o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. O sistema se constitui em 

conjunto de instituições da administração pública direta e indireta dos entes federados que 

exercem atividades de “regulação, normatização, controle e fiscalização na área da vigilância 

sanitária”.  

                                                             
1 As condições de habilitação para estados e municípios na NOB 96 consistia em Gestão Avançada e Gestão 

Plena do Sistema para os estados e para os municípios, Gestão Plena da Atenção Básica e Gestão Plena do 

Sistema (BRASIL, 2006). 
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Por meio da lei 9.656/98 regulamentou-se os planos de saúde com posterior criação da 

ANS, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde de “atuação em todo território Nacional, 

como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a 

assistência suplementar à saúde” (SANTOS; MERHY, 2006; BRASIL, 2006). Destaca-se que 

a ANS iniciou e seguiu atuando de forma independente na regulação do setor privado não 

vinculado ao SUS. 

Ao discorrer sobre as relações público-privadas no Brasil, Menicucci (2010) insere a 

discussão sobre a assistência médica supletiva e destaca que a regulação desse mercado, através 

da promulgação da agência supracitada, apesar de colocá-la sob o controle do Estado, 

consolidou a dualidade do sistema de saúde brasileiro (saúde como mercadoria/produto e como 

direito de cidadania). 

O contexto no qual se insere a regulação público-privada é marcado por intenso conflito 

de interesses e apresenta como desafio, a subordinação dos interesses privados às necessidades 

assistenciais da população (ALBUQUERQUE; MORAIS, 2013; SANTOS; MERHY, 2006). 

Desafio que se intensifica frente a introdução de novas modalidades de gestão do SUS, como 

Organizações Sociais de Saúde e Fundações Estatais de Direito Privado, as quais contribuem 

para a manutenção do monopólio privado em detrimento do interesse público no sistema de 

saúde brasileiro (OLIVEIRA; ELIAS, 2012).  

Posteriormente, com as Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS) 01/2001 

e 01/2002, houve um aprofundamento em relação ao conceito, práticas e finalidades da 

regulação, controle, avaliação e auditoria em saúde (BADUY et al, 2011). 

As referidas normas trazem a regionalização da assistência como estratégia para 

construção de uma rede intermunicipal hierarquizada de referência especializada, a qual é 

imprescindível a organização de fluxos de referência e contra referência, bem como a 

implantação de instrumentos que garantam o acesso dos usuários aos serviços, colocando em 

cena o conceito de “regulação assistencial” (BRASIL, 2006). 

A NOAS, além de trazer o escopo da regulação assistencial “disponibilização da 

alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de forma equânime, ordenada, 

oportuna e qualificada”, também define de forma genérica sua operacionalização “deverá ser 

efetivada por meio de complexos reguladores que congreguem unidades de trabalho 

responsáveis pela regulação das urgências, consultas, leitos e outros que se fizerem necessários” 

(BRASIL, 2002).  

Observa-se, nas portarias descritas acima, quanto ao conceitos e práticas de controle, 

avaliação, auditoria e regulação, uma certa tensão entre a compreensão da regulação do acesso 
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e uma regulação ampliada. A primeira com um viés mais restritivo tem como finalidade adequar 

demanda e oferta. A segunda, mais voltada para a média e alta complexidade e com tímida 

aproximação com o controle e avaliação (BRASIL, 2006).  

Em 2002, a Secretaria de Atenção à Saúde por meio da portaria nº423/2002 detalha as 

responsabilidades inerentes a cada nível do Governo no controle, regulação e avaliação da 

Assistência à Saúde no SUS, mas não traz especificidades sobre a organização, estruturação e 

operacionalização das ações. Nesse documento também detalha-se as atribuições do controle, 

regulação e avaliação (BRASIL, 2002b). Observa-se que o conceito expresso de regulação 

equipara-se ao de regulação do acesso dos usuários à assistência à saúde. 

A partir do Pacto pela saúde e da Política Nacional de Regulação do SUS (BRASIL, 

2006, 2008) observa-se a ampliação do entendimento da regulação enquanto estratégia para 

articular a gestão do sistema e a produção do cuidado (ALBUQUERQUE, 2011; BADUY et 

al, 2011). 

O Pacto pela Saúde no seu componente de gestão define a Regulação como uma diretriz 

e avança na sua disseminação ao propor uma linha de financiamento de custeio específico e ao 

conceituar as principais estruturas regulatórias (Regulação da Atenção à Saúde, Contratação, 

Regulação do Acesso à Assistência ou Regulação Assistencial, Complexo regulador e Auditoria 

Assistencial ou Clínica) (BRASIL, 2006a). 

Com a criação da Política Nacional de Regulação em 2008, a regulação passa a ser 

compreendida para além da lógica meramente financeira, mas como potente mecanismo para 

otimização da utilização dos serviços, em busca da promoção do acesso equânime, universal e 

integral dos usuários ao SUS (BRASIL, 2008; VILARINS; SHIMIZUI; GUTIERREZ; 2012).  

Cabe destacar que tanto o pacto pela saúde como a política nacional de regulação ao 

ampliarem o entendimento acerca da regulação em saúde, trouxeram diferenças de conceituação 

quanto as expressas nos atos normativos anteriores, assim não se pode confundir regulação com 

Regulação do acesso dos usuários à assistência, tampouco com o ato restrito de regulamentar 

ou de gestão (BRASIL,2006). 

Essa política consolida um importante eixo para a gestão do SUS, uma vez que incide 

sobre os prestadores, independentemente de sua natureza jurídica, de modo a orientar e conduzir 

à ações de saúde com a finalidade de garantir a otimização dos recursos disponíveis, de 

assegurar melhoria do acesso, da integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da 

humanização destas ações (SIQUEIRA; BUSSINGUER, 2010; VILARINS, 2010).  

Assim, a regulação vem assumindo uma função imprescindível ao intervir na definição 

de políticas e regras para os sistemas de saúde (ALBUQUERQUE; MORAIS, 2013). E nesse 
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caso, aproxima-se fortemente do planejamento, controle, monitoramento e avaliação, com 

vistas a garantia da assistência integral aos usuários do SUS, expressando-se como importante 

instrumento de gestão e como potente equalizador que intermedia a relação das necessidades 

da população e demanda e oferta de serviços de saúde (SIQUEIRA; BUSSINGUER, 2010; 

VILARINS; SHIMIZUI; GUTIERREZ; 2012).  

Apesar do avanço teórico e prático da área, a regulação em saúde enfrenta grandes 

desafios. É necessário superar as dificuldades operativas dos sistema público para definir sua 

demanda, negociar serviços, implantar e fiscalizar contratos (MENICUCCI, 2010). 

Por se constituir em um campo de lutas políticas, econômicas, sociais e técnicas, 

interesses diversos confluem e conflitam sob os serviços regulados (PÓ, 2010). Assim, a 

regulação estatal tem como desafio publicitar a rede privada para que o interesse público se 

sobreponha. 

 

2.3.3 A Política Nacional de Regulação em Saúde e seu papel na organização das Redes de 

Atenção à Saúde. 

 

A Política Nacional de Regulação (BRASIL, 2008) prevê a regulação do sistema de 

saúde articulada em três dimensões interligadas (Figura 3), a regulação do sistema de saúde, a 

regulação da atenção e a regulação do acesso à assistência, dimensões que diferem entre si 

quanto a sujeitos executores, objetos, ações e finalidades. 

A regulação do sistema de saúde compreende a regulamentação e ações de 

monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância mais gerais sobre os sistemas 

municipais, estaduais e nacional de saúde, bem como a regulação da saúde suplementar 

(BRASIL, 2008). 

As principais ações de regulação sobre os sistemas são: a regulamentação geral 

(elaboração de decretos, normas e portarias); o controle e avaliação de sistemas; a auditoria 

sobre sistemas e gestão ou auditoria assistencial; as ações de controle social, ouvidoria;  

algumas de vigilância sanitária e a regulação da assistência suplementar a cargo da ANS, ações 

de integração com outros órgão de controle público (Controle interno, Tribunal de contas, 

ministério público e outros), Cabe também a regulação dos sistemas a regulação da atenção à 

saúde. 

Quanto à regulação da Atenção, a mesma tem como objeto a produção das ações diretas 

e finais de atenção à saúde. Ações essas que compreendem o cadastramento de estabelecimentos 

de saúde e profissionais, o cadastramento de usuários, a contratualização de serviços, o 
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credenciamento e habilitação de estabelecimentos, a definição macrodiretrizes para a regulação 

do acesso à assistência, a incorporação de protocolos de regulação que ordenem os fluxos 

assistenciais e outros (BRASIL, 2008; SIQUEIRA; BUSSINGUER, 2010). 

A Regulação do Acesso à Assistência, também denominada regulação do acesso ou 

regulação assistencial, consiste no “conjunto de relações, tecnologias, saberes e ações que 

intermediam a demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso a esses” (BRASIL, 2006). 

São seus objetos a programação, organização, controle, o gerenciamento, a priorização do 

acesso e dos fluxos assistenciais. Nesse trabalho adotou-se denominar essa dimensão de 

regulação do acesso a assistência. 

 

Figura 3 – Dimensões da Regulação em saúde 

 

Fonte: BRASIL, 2006. 

 

Ainda que não pareça simples dissociar os componentes dessas dimensões com a 

finalidade de isolá-los enquanto objeto de investigação – dadas as inúmeras condições da 

prática dos serviços em que confluem uns com outros - esta pesquisa pretende se concentrar em 

componentes, estabelecido na Política Nacional de Regulação, enquanto específicos da 

dimensão da Regulação da Atenção à Saúde.  

São ações típicas da Regulação da Atenção as ações de contratação, de controle 

assistencial, de avaliação da atenção e de regulação do acesso à assistência (BRASIL, 2006). 

Segue uma caracterização mínima dessas ações: 

 Contratação – “ato de formalizar as relações pactuadas entre gestores e prestadores de 

serviços e ações de saúde, estabelecendo obrigações recíprocas”. Essas relações tem se 

formalizado através de contratos e convênios e constituem-se em instrumentos necessários 

para o controle e qualificação da assistência. 

 Controle assistencial – Tem o objetivo de garantir ganhos efetivos no uso de recursos de 

custeio e facilitar a atenção especializada de média e alta complexidade, consequentemente 

assegurar o cuidado integral. São algumas de suas atribuições: o cadastramento de 

estabelecimentos de saúde, profissionais e usuários; a habilitação de prestadores; a 

Regulação sobre Sistema de Saúde

Regulação da Atenção à Saúde

Regulação do Acesso à Assistência
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solicitação e a autorização das internações e dos procedimentos ambulatoriais 

especializados e de alta complexidade; a supervisão hospitalar e ambulatorial; a revisão das 

faturas prévias relativas aos atendimentos; e o processamento da produção. 

 Avaliação da atenção à saúde - Consiste em emitir um juízo de valor sobre as ações finais 

da atenção à saúde de modo a medir os graus de resolubilidade, qualidade, satisfação do 

usuário, entre outros. Ao debruçar-se sobre os resultados, constantemente considera os 

processos que os produzem, dessa forma a avaliação também incide sobre equipes, processo 

de trabalho e estrutura de estabelecimentos. Por avaliar o processo de produção das ações 

considerando a eficiência desta produção, mede custos e gastos.  Trata-se portanto, de uma 

ferramenta que permite subsidiar propostas de intervenções para melhoria da qualidade e 

da resolutividade da assistência em saúde. 

 Regulação do Acesso à Assistência - A regulação assistencial como também é denominada, 

possibilita uma relação concreta entre a demanda e a oferta dos serviços disponíveis. E 

considera a disponibilidade da melhor e mais adequada opção assistencial que atenda à 

demanda dos usuários por meio do acesso às urgências, às consultas e procedimentos 

especializados ou aos leitos hospitalares (SIQUEIRA; BUSSINGUER, 2010).  É nessa 

dimensão da regulação em saúde, que se propõe a padronização das solicitações de 

procedimentos por meio de protocolos assistenciais e estabelecimento de referências entre 

unidades de diferentes níveis de complexidade. 

Dessas ações explicitadas, o presente estudo se concentrará no processo regulatório que 

envolve a supervisão institucional, contida no controle assistencial e na regulação do fluxo de 

acesso à consultas especializadas, ação característica da regulação do acesso à assistência.  

Ainda sobre a regulação do acesso à assistência, se faz necessário detalhar ao leitor, 

como ocorre sua operacionalização. Assim, na prática, a regulação do acesso à assistência 

ocorre por meio de complexos reguladores. Esses complexos consistem em um conjunto de 

unidades operacionais denominadas Centrais de Regulação, as quais se articulam e se integram 

para adequar a oferta dos serviços à demanda que mais se aproxime da necessidade da 

população (BRASIL, 2008). 

Os complexos reguladores organizam-se em modelos de abrangência intra-municipal, 

municipal, micro ou macro regional, estadual ou nacional, de acordo com a região de cobertura da 

Central de Regulação. Suas atribuições consistem em gerir a ocupação de leitos e agendas das 

unidades; absorver ou atuar de forma integrada com os processos autorizativos; efetivar o controle 

dos limites físicos e financeiro, estabelecer e executar critérios de classificação de risco e executar 

a regulação médica do processo assistencial (BRASIL, 2008). 
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As centrais de regulação as quais em conjunto estruturam o Complexo Regulador funcionam 

nas seguinte modalidades (BRASIL, 2008):  

a) Centrais de Atenção Pré-hospitalar e Urgências: regula o atendimento pré-hospitalar de 

urgência e o acesso aos leitos hospitalares de urgência. 

b) Centrais de Internação: regula o acesso aos leitos e aos procedimentos hospitalares eletivos. 

Sua abrangência deve configurar-se com leitos de UTI’s, leitos de diversas clínicas e 

retaguarda aos prontos de socorro. 

c) Centrais de Consultas e Exames: regula o acesso a todos procedimentos ambulatoriais, 

incluindo terapias e cirurgias ambulatoriais. 

d) Gerência de Protocolos Assistenciais: responsável por elaborar disseminar e implantar 

protocolos de regulação, considerando protocolos clínicos e fluxos assistenciais.   

Salienta-se que a regulação do acesso à assistência não deve ser compreendida sobre o 

olhar restrito à utilização de protocolos, cotas assistenciais, normas, uso de computadores e 

controle financeiro, pois implica articulações técnico-políticas relacionadas ao cuidado 

(MENDONÇA; REIS; MORAIS, 2006). Portanto, se constitui em poderoso instrumento de 

intervenção sobre a realidade sanitária à medida que pretende garantir o acesso universal e 

equânime aos serviços de saúde (VILARINS, 2010). 

Diante do exposto, é imprescindível que a regulação em saúde seja compreendida de 

forma ampliada, não reduzindo-a a regulação do acesso a assistência.  E que apesar da 

permeabilidade público-privada, característica da saúde brasileira, a mesma deve pautar-se pelo 

interesse público, com a finalidade de se conformar enquanto instrumento de gestão capaz de 

assegurar os princípios do SUS de universalidade, integralidade e igualdade.  

Com a organização da assistência à saúde em Redes temáticas de Atenção, 

implementada pelo Ministério da saúde a partir de 2010 (Portaria nº 4.279 de 30 de dezembro 

de 2010), a regulação em saúde assume papel central e configura-se enquanto sistema logístico 

com a finalidade de integrar os serviços de saúde e as RAS independentes de sua temática.  

Como já explicitado nesse trabalho, os sistema logístico organizam-se de forma 

transversal a todas as redes temáticas e garantem a organização racional dos fluxos e contra 

fluxos de informações, produtos e pessoas (BRASIL, 2011). 

Mendes (2011a) ressalta a evidência internacional que para melhorar a qualidade e a 

eficiência dos serviços a construção dos sistemas logísticos são cruciais. Mas os mesmos, não 

devem ser utilizado em uma concepção restrita de emprego de tecnologia de informação. Todo 

sistema logístico deverá ser guiado pelo modelo de atenção à saúde adotado. 
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Assim, a regulação do acesso à saúde na RAS tem como objetivo garantir a atenção “no 

lugar certo, no tempo certo e com a qualidade certa” (MENDES, 2014), de maneira a 

racionalizar o acesso de acordo com graus de riscos e normas definidas em protocolos de 

atenção à saúde e em fluxos assistenciais. 

Cabe ressaltar que a partir da proposta da RAS, a dimensão da regulação do acesso à 

saúde tem sido a mais conceituada e no SUS o objetivo gerencial tem se sobreposto ao objetivo 

da qualidade clínica (BRASIL, 2011a). 

Magalhães Júnior (2014) assinala que todas as avaliações e o monitoramento das redes, 

após um ano de implantação, evidenciam déficit regulatório. Portanto a regulação do acesso a 

saúde impõe-se como principal desafio para a eficiência da RAS.  

 Mendes (2014) ao discorrer sobre a regulação na RAS, aponta como uma das principais 

dificuldades da regulação, o modelo de regulação praticado no SUS. Segundo o autor, há um 

esgotamento desse modelo, visto que o mesmo foi construído sob a lógica da oferta, ou seja 

tem foco na capacidade instalada, é orientada por visão indiscriminada da demanda e aponta 

soluções voltada para o incremento da oferta. 

 Para o autor supra citado é necessário um novo modelo regulatório que seja realizado 

com base em parâmetros de programação de necessidades e que tenha a APS como 

coordenadora do cuidado.  E esse configura-se como grande desafio da Regulação na RAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

3 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender, no âmbito da Política de Saúde Mental da cidade do Recife, a organização 

da RAPS municipal destinada aos adultos em sofrimento psíquico, bem como os processos de 

regulação da atenção que incidem sob seu funcionamento. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar a rede de saúde mental do Recife considerando: 

a. A distribuição geográfica por distrito sanitário 

b. A organização da rede de acordo com os componentes propostos na portaria nº 

3.088/2011 que dispõe sobre a RAPS 

2. Analisar os processos de regulação da atenção que incidem sobre o funcionamento da RAPS 

Recife, inclusive a regulação do fluxo ambulatorial de consultas psiquiátricas e psicológicas 

e a supervisão nos serviços de saúde mental.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Abordagem teórica 

 

A presente pesquisa consiste em um estudo descritivo e exploratório desenvolvido 

mediante abordagem qualitativa que conforme salientam Denzin e Lincoln (2006) define-se por 

“um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo”. Na 

pesquisa qualitativa, o pesquisador através de notas de campo, entrevistas, conversas, 

fotografias ou gravações interpreta os cenários naturais e os significados que as pessoas 

atribuem a determinados fenômenos. 

De acordo com Minayo (2010), tal abordagem pretende compreender o universo de 

significados, motivos, aspirações, concepções, valores e atitudes. Assim, as abordagens 

qualitativas estudam em profundidade e abrangência as relações, os processos e os fenômenos 

sociais e diferentemente da abordagem quantitativa, não objetivam fixar leis ou buscar 

representatividade numérica para elaboração de generalizações. 

Admite-se na pesquisa qualitativa uma interdependência ativa entre sujeito e objeto e 

uma postura interpretativa. Dessa forma, há a implicação do olhar do pesquisador em todo o 

processo de conhecimento, ou nas palavras de MINAYO (2010), “o objeto construído anuncia 

e denuncia o sujeito que o investiga” 

No que se refere aos problemas teóricos – metodológicos dessa abordagem, Goldenberg 

(2004) sinaliza algumas questões que merecem a atenção do pesquisador, como a contaminação 

dos resultados em função da personalidade e valores do pesquisador, o possível 

constrangimento do pesquisado devido a gravações e anotações de suas falas, e não menos 

importante, a tendência à sensação de domínio profundo do objeto que consequentemente pode 

acarretar generalizações imprecisas, se não for considerado que apenas uma parte do todo está 

representada nos dados obtidos. 

Dessa forma, cabe ao pesquisador o bom senso e a criatividade para encontrar soluções 

que atenuem esses problemas teórico-metodológicos através do rigor na aplicação da 

metodologia qualitativa e de sua compreensão quanto a via dupla do objeto-sujeito na 

construção do conhecimento. 
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4.2 Cenário da Pesquisa 

 

A pesquisa teve como espaço de observação a rede de saúde mental da SMS do Recife 

em Pernambuco. Segundo dados do Censo IBGE (2010), a população do Recife em 2014 foi 

estimada em 1.608.488 habitantes, a 9ª capital mais populosa do país. Seu território está 

dividido em 6 Regiões Político-Administrativas, que na saúde são denominadas de Distritos 

Sanitários (DS). 

Ainda que uma nova configuração territorial tenha sido adotada pela Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) da cidade do Recife, mediante a qual, o território municipal foi 

redesenhado e os DS III e VI originaram os DS VII e VIII, respectivamente, até abril de 2015, 

quando a presente pesquisa concluiu sua etapa de campo, a Gerência de Saúde Mental, Álcool 

e outras drogas do Recife continuava empregando para o planejamento de suas ações, a antiga 

divisão territorial, a qual possui 6 DS (Figura4). 

Desse modo, optou-se nesse estudo por adotar a mesma configuração territorial que 

norteia as ações da referida gerência. Portanto, a caracterização da RAPS Recife por DS levará 

em consideração o desenho territorial que comporta os 6 DS 

 

Figura 4 -  Mapa Regiões Político-Administrativa do Recife 

 

Fonte: Plano Municipal de Saúde 2014-2017. Recife, 2014.  
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4.3 Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa constituíram uma amostra intencional e heterogênea 

selecionados pelos seguintes critérios de inclusão: compor a equipe da Secretaria Executiva de 

Regulação em Saúde (SERS) ou Gerência de saúde Mental, Álcool e outras Drogas (GSMAD) 

da SMS do Recife; Compor a equipe profissional da rede de saúde mental da cidade do Recife, 

seja como profissional do CAPS ou como “referência distrital em saúde mental”. 

Assim, foram selecionados para as entrevistas 13 sujeitos. No entanto, cabe salientar 

que a seleção desse quantitativo de sujeitos não se constituiu em uma seleção fechada. Dessa 

forma, ao se atingir o que se julgou ser o “ponto de saturação” do conteúdo a ser investigado, o 

agendamento das entrevistas foi suspenso (Tabela 2). Apenas uma entrevista foi cancelada por 

incompatibilidade de agenda. 

 

Tabela 2 – Demonstrativo da amostra da pesquisa: prevista e efetiva. 

 

Questões centrais da pesquisa Amostra prevista Amostra efetiva 

(Critério de saturação) 

RAPS -Recife 8 sujeitos a serem entrevistados 

2 profissionais da GSMAD 

2 profissionais dos CAPS 

2 profissionais que atuam como 

referências distritais em saúde 

mental 

Processo de regulação na RAPS-

Recife 

5 sujeitos a serem entrevistados 4 profissionais da SERS 

Total  13 10 

Fonte: Elaborada pela autora  

 

4.4 Coleta e análise dos dados 

 

Com o objetivo de facilitar e nortear o uso de diferentes fontes de informações e técnicas 

de coleta, foi elaborado um protocolo de coleta (Apêndice A). Dessa forma, foram incluídas 

como fonte de informações secundárias a análise documental e os dados dos sistemas de 

informações em saúde de base nacional e como fontes primárias, as entrevistas 

semiestruturadas. 

Quanto as fontes secundárias da pesquisa, os documentos oficiais da gestão incluídos 

foram o Projeto Módulos de Reabilitação Psicossocial, Projeto de Fortalecimento da RAPS 

(incluso Projeto das RT, Projeto Leitos Integrais), Atas de Reunião da equipe de 

desinstitucionalização (maio/2014 a fevereiro/2015), Planos Anuais de Saúde (2011 a 2015), 
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Relatórios Anuais de Saúde (2011 a 2014), Plano Municipal de Saúde 2014-2017 e Relatórios 

de Supervisão produzidos pela Gerência de Controle e Avaliação (GCA).  

Dados extraídos dos sistemas de informações em saúde de base nacional como o 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES e o Sistema de Informação 

Hospitalar – SIH, também subsidiaram a análise.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas a partir de um roteiro prévio (Apêndice 

B) e entendidas enquanto guia de uma conversa com finalidade (MINAYO, 2010). Durante as 

entrevistas foi possível deixar fluir aspectos não previsto neste roteiro inicial. Todas as 

entrevistas foram gravadas e conduzidas pela pesquisadora. A transcrição das entrevistas foi 

realizada com auxílio de profissional devidamente treinado, no entanto, todas as transcrições 

foram revisadas pela pesquisadora por meio de escuta cuidadosa, para garantir a confiabilidade 

das informações. 

Cada entrevistado recebeu uma codificação para garantir o anonimato do sujeito. Assim, 

para cada participante da pesquisa foi atribuído a palavra entrevistado seguida de um número 

arábico e a sua localização (de onde o sujeito fala – RAPS Recife ou SERS), por exemplo, 

Entrevistado 01 – RAPS Recife, Entrevistado 02 – RAPS Recife, Entrevistado 10 - SERS.  

Quanto ao plano de análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo, a partir da 

técnica de condensação de significado (KVALE, 1996). A condensação pretende abreviar 

textos longos, mas com a preservação do seu significado, parafraseando-os.  Nessa técnica o 

pesquisador busca as “unidades naturais” no texto transcrito. As unidades naturais são textos 

breves que contêm a(s) ideia (s) central (is) em formato condensado.  

Para análise das entrevistas, seguiu-se as seguintes etapas (KVALE, 1996): 

(1) Leitura cuidadosa das entrevistas para apreensão do sentido do todo. 

(2) Identificação das “unidades naturais” expressas pelos entrevistados. 

(3) Definição dos temas centrais extraídos a partir da compreensão acerca das unidades 

naturais. 

(4) Interrogação quanto à relação das ideias centrais e os objetivos propostos pelo estudo. 

(5) Descrição sintética dos temas identificados conforme interpretação do pesquisador 

acerca dos objetivos da pesquisa. 

O plano de análise foi desenvolvido em dois blocos seguindo as questões centrais e os 

objetivos específicos da pesquisa. No primeiro, a análise se deu a partir da identificação das 

prioridades e objetivos da política municipal de saúde mental, da organização e estrutura da 

RAPS- Recife para adultos com sofrimento mental quanto aos componentes referido à página 

39. 
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 No segundo bloco, o plano de análise buscou refletir sobre a interface entre a regulação 

em saúde mental, especificamente, sobre o processo de regulação do fluxo de acesso às 

consultas ambulatoriais em psiquiatria e psicologia e sobre o processo de supervisão nos 

serviços de saúde mental. 

O material obtido foi analisado à luz das seguintes categorias de análise: rede e redes de 

atenção à saúde (HARTZ E CONTANDRIOPOULOS, 2004; MENDES, 2010), integralidade 

(HARTZ E CONTANDRIOPOULOS, 2004), desisntitucionalização (AMARANTE, 2007), 

acessibilidade sócio-organizacional (DONABEDIAN, 1973). 

Assim, a operacionalização da análise incluiu a descrição, sistematização, comparação 

e interpretação dos aspectos considerados relevantes no material coletado, articulando-se o 

referencial teórico com os achados analíticos construídos na pesquisa.  

 

4.5 Considerações éticas 

 

O projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil e obteve parecer favorável do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (Número do Parecer: 818.711) 

Todos os aspectos contidos na resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 sobre pesquisa 

com seres humanos do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, foram atendidos 

Antes de cada entrevista foi lido com o participante o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido –TCLE (APÊNDICE C), sendo esclarecido o funcionamento da pesquisa, seus 

objetivos e aspectos éticos que a envolve e retiradas às dúvidas que surgiram. Todos os 

entrevistados assinaram o TCLE, conforme normas éticas. 

Para minimizar o risco de constrangimento do participante da pesquisa ao responder a 

entrevista, a mesma ocorreu em ambiente reservado, com a presença apenas da entrevistadora 

e participante.  

Os benefícios, advindos da análise da organização e processo de regulação da RAPS 

Recife, referem-se à geração de conhecimento acerca do tema que poderá servir de instrumento 

de reflexão e tomada de decisão para melhoria do acesso e qualidade das ações e serviços 

voltadas às pessoas em sofrimento psíquico. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Neste capítulo serão apresentadas e discutidas as evidências e as interpretações possíveis 

sobre a composição da RAPS Recife, assim como a dinâmica de seu funcionamento e o 

processo de regulação que incide sob a mesma. 

Cabe ressaltar que os resultados e discussões a seguir apresentados, se referem a RAPS-

Recife para pessoas adultas em sofrimento psíquico e/ou com transtornos mentais. Inicialmente 

será apresentada uma caracterização geral dessa rede. Os resultados serão discutidos de acordo 

com os seguintes componentes da RAPS: 1) a atenção psicossocial estratégica, quer dizer, os 

CAPS nas suas modalidades CAPSII e CAPSIII  2) a atenção à urgência e à emergência no que 

diz respeito aos estabelecimentos hospitalares 3) a atenção hospitalar composta pelos leitos 

integrais em hospitais gerais e 4) a estratégia de desinstitucionalização, entenda-se os SRT.  A 

síntese dos componentes da RAPS já foi explicitada nesse trabalho conforme demonstrado à 

página 39. 

Além dos componentes acima referidos, também foram analisados outros pontos de 

atenção que são peculiares à organização da rede de saúde mental do Recife, como os 

ambulatórios de saúde mental, nos quais acontecem os atendimentos com psicólogos e 

psiquiatras e os módulos de reabilitação psicossocial - estratégia-meio entre a internação de 

longa permanência em leitos psiquiátricos e a inserção dos usuários nos SRT ou de volta ao 

convívio familiar que são compostos pelos leitos psiquiátricos. 

Na sequência, serão destacados os processos de regulação que incidem sob a RAPS 

Recife, a saber: a regulação do fluxo de acesso no CAPS e nos ambulatórios de saúde mental e 

a supervisão nos serviços de saúde mental. 

 

5.1 Descrição da Rede de Atenção Psicossocial do Recife (RAPS Recife) 

  

Com o intuito de aproximar o leitor do contexto histórico no qual está imersa a política 

municipal de saúde mental, álcool e outras drogas do Recife, cabe reconstruir nas linhas que 

seguem a trajetória que o município tem trilhado no processo de desinstitucionalização em 

curso. 

A cidade do Recife antes de iniciar a inauguração dos primeiros serviços substitutivos 

na década de 1990, orientava a atenção à pessoa em sofrimento psíquico sob a lógica excludente 

do modelo asilar. Nesse período, possuía nesse sob sua gestão, sete hospitais psiquiátricos que 
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contabilizavam 60% do total de leitos ofertados no município, totalizando cerca de um mil e 

quatrocentos leitos psiquiátrico (MAIA, 2007). Assim, havia o predomínio da internação 

hospitalar enquanto estratégia de tratamento à pessoa com transtorno mental. Cabe ressaltar que 

todos esses hospitais psiquiátricos eram privados conveniados ao SUS-Recife.  

Na década de 1990, Pernambuco vivenciava os primeiros sinais em direção ao modelo 

substitutivo à lógica asilar e hospitalocêntrica com a aprovação da Lei Estadual nº 11.064 em 

1994, que propunha diminuição progressiva dos leitos psiquiátricos paralelamente à 

implementação de uma rede de serviços extra hospitalar (BRASIL, 1994). No território do 

Recife, foram inaugurados diversos serviços alternativos à internação hospitalar, entre eles o 

Centro de Prevenção Tratamento e Recuperação do Alcoolismo (CPTRA); o hospital-dia 

Espaço Azul no Hospital Ulysses Pernambucano, posteriormente transformado em CAPS; o 

Centro Especializado Médico Psicopedagógico Infantil (CEMPI); o hospital-dia Livremente no 

Hospital Geral Otávio de Freitas (HGOF). Todos esses serviços, como será visto a seguir, 

passaram pelo processo de municipalização. 

A SMS do Recife, inaugurou seu primeiro CAPS em 1993, o CAPS Galdino Loreto. 

Possuía também nesse período, um CAPS privado conveniado ao SUS-Recife, o Núcleo de 

Atenção Psicossocial de Pernambuco (NAPPE) que solicitou descredenciamento da rede 

municipal em 2006 (MAIA, 2007). 

Apesar de no quadriênio de 1997-2000 o governo municipal ter proposto o Plano de 

Atenção à Saúde Mental com a intenção de ampliar as oficinas terapêuticas e a implantação de 

dois lares abrigados (Residências Terapêuticas) entre outros aspectos, não houve implantação 

de serviços destinados ao atendimento em saúde mental no referido período (MAIA, 2007). 

Portanto, pode-se afirmar que somente a partir de 2001 a cidade do Recife iniciou 

efetivamente o processo de implementação da política de atenção à saúde mental, 

redirecionando o modelo de assistência e alinhando-o aos preceitos da Reforma Psiquiátrica, à 

Lei estadual nº11.064/94 e aos princípios do SUS. Paralelamente a esse processo de 

implementação, no âmbito nacional, foi aprovada a Lei Federal Nº 10.216 que dispões sobre a 

proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo de assistência 

em saúde mental. 

A seguir, na gestão 2001-2004 houve significativa expansão dos serviços substitutivos 

(RECIFE, 2005). Ao término desse período a cidade do Recife funcionava com 08 unidades 

CAPS. Das quais, 04 unidades foram oriundas do processo de municipalização sendo elas o 

CAPS Espaço azul, o CAPS Livremente, o CAPS Eulâmpio Cordeiro e o CPTRA. Também 

foram inaugurados em 2002 o CAPS Espaço Vida, o CAPS José Carlos Souto e o CAPS 
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Esperança. Posteriormente, em 2004 o primeiro CAPS 24h do município foi inaugurado, o 

CAPS David Capistrano. 

Também foi criado nesse período o Programa Rehabitar, destinado às pessoas com 

internações de longa permanência em hospitais psiquiátricos. Esse projeto subdividia-se em 

duas linhas de ação: (1) RT que ao término de 2004 totalizaram o quantitativo de 07 serviços 

implantados; (2) “Bolsa de Ressocialização” o qual foi instituindo mediante legislação 

municipal e destinava uma bolsa mensal no valor de um salário e meio às pessoas com 

transtorno mental egressas de internação psiquiátrica de longa permanência.  

 Somente após um ano, o governo federal instituiu o auxílio-reabilitação psicossocial 

através do programa “De volta para casa” com valor fixo de R$ 240,00. Valor esse que foi 

reajustado em 2014 e atualmente equivale a R$ 412,00.  

Mas desde o início do programa a Prefeitura do Recife disponibilizou apenas 3 bolsas 

municipais, sendo os demais moradores beneficiados pela bolsa federal (RECIFE, 2005; 

MAIA, 2007). 

Além das ações mencionadas, também foram ampliados os ambulatórios de psiquiatria, 

realizada capacitações para todos os psicólogos da rede e em 2003 realizou-se concurso público. 

Em relação aos leitos psiquiátricos sob gestão municipal, em 2001 existiam 1464 leitos 

que representavam 60,2% do total de leitos da cidade do Recife sendo que término de 2004, 

esse valor era de 1224 leitos, ou seja, 53,7% do total de leitos (ALBUQUERQUE, 2011). Esses 

valores expressam o início do processo de fechamento dos leitos psiquiátricos no Recife.  

Todos esses dados são indicativos de que o  quadriênio 2001-2004 pode ser considerado 

o período de estruturação da rede de atenção à saúde mental do município, uma vez que até o 

ano de 2000 não havia uma rede organizada sob gestão municipal (MAIA, 2007).  

 De 2005 a 2009 o município vivenciou uma continuidade na política de atenção à saúde 

mental. Recife manteve os serviços implantados, inaugurou o primeiro CAPS infantil, o CAPSi 

Zaldo Rocha (MAIA, 2007), e ao término do ano de 2009 contava com mais 3 RT. Através da 

municipalização foram acrescido a rede existente o CEMPI e o NIAPSA (ambulatórios para 

crianças e adolescente), esse último foi posteriormente denominados de CAPS Cléa Lancet, 

ambos CAPS infantis. (RECIFE, 2010). 

 Apesar de ter planejado no período de 2005 a 2006 a reprogramação dos leitos 

psiquiátricos objetivando a diminuição dos mesmos, o município encontrou resistência por 

parte dos dirigentes dos hospitais, não efetivando a proposta (MAIA, 2007).  E finalizou o ano 

de 2008 com um total de 1048 leitos correspondentes a 57,3% do seu total de leitos 

(ALBUQUERQUE, 2011). 
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 Cabe salientar que a SMS do Recife a partir do segundo semestre de 2003, optou por 

dividir a área de saúde mental em duas coordenações distintas. Assim, passaram a coexistir 

paralelamente a Coordenação da Política Municipal de Saúde Mental e a Coordenação da 

Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool, Fumo e outras Drogas, conhecida 

localmente por Programa Mais Vida (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008).  

Enquanto a primeira se responsabilizava pelas demandas das pessoas com sofrimento 

mental, fossem adultos ou crianças e adolescentes, a segunda, se responsabilizava pela questões 

relacionadas ao uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas na perspectiva da redução 

de danos. 

Mas em 2013, houve a unificação das coordenações supra citadas e hoje tanto as 

questões relacionadas ao sofrimento mental e aquelas decorrentes do uso de álcool e/ou outras 

drogas estão vinculadas à GSMAD. 

Com a unificação, ampliou-se o diálogo sobre a rede de saúde mental do Recife e foi 

iniciada a construção do modelo da RAPS municipal. Essa construção, pautou-se por um 

diagnóstico situacional no qual foram redistribuídos os serviços existentes nos componentes 

pré-estabelecidos pela Portaria nº 3.088/2011 e identificados os pontos de atenção necessários 

para sua ampliação. Após a conclusão do desenho da RAPS Recife, a proposta foi debatida de 

forma colegiada com os demais municípios do Estado e incorporada ao desenho da RAPS da I 

Gerência Regional de Saúde - GERES de Pernambuco (resolução nº 2448/13 - Comissão 

Intergestora Bipartite - CIB) (RECIFE, 2015). 

De fato, a implantação das RAPS em território nacional tem exigido ampla articulação 

interfederativa. O maior desafio consiste em respeitar as particularidades de cada região em 

consonância com as diretrizes gerais da política nacional (ASSIS et al, 2014) 

Para implantar a RAPS e qualificar a rede existente o município estabeleceu as seguintes 

metas para o quadriênio 2014-2017: a ampliação da rede com transformação dos CAPS II em 

CAPSIII, ou seja, com funcionamento 24h; a elaboração de projetos de iniciativas de trabalho 

e renda; a ampliação do número de SRT; além da implantação de leitos integrais em saúde 

mental em hospital geral e do fechamento dos leitos de longa permanência (RECIFE, 2014a). 

As falas dos entrevistados ratificam essas metas, conforme exposto pelo entrevistado 

09: 
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A prioridade é a manutenção, e a continuidade do processo de desinstitucionalização 

que não se dá só quando a gente tira as pessoas do hospital, mas sim na garantia da 

assistência deles fora dos hospitais [...]é um objetivo da coordenação que essas 

pessoas tenham um acompanhamento satisfatório na rede e para que isso aconteça e a 

rede seja substitutiva é imprescindível que se conclua esse processo de transformação 

dos CAPS 24h e amplie para que todos um dia sejam 24h (Entrevistado 09 – RAPS - 

Recife). 

  

De modo genérico cada DS comporta em seu território a seguinte configuração de rede: 

Unidades de Saúde da Família (USF), policlínicas nas quais funcionam os ambulatórios de 

saúde mental com consultas de psiquiatria e psicologia, NASF e CAPS. Também colaboram 

com essa rede alguns equipamentos da assistência social como os Centros de Referência 

Especializado para População de Rua (Centro POP) e os Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS). 

Na dimensão macro somam-se a essa rede distrital, os leitos integrais (em processo de 

habilitação pelo Ministério da Saúde distribuídos no IMIP Hospitalar e no Hospital Evangélico 

de Pernambuco, ou seja ainda aguardando repasse de financiamento federal para custeio), um 

hospital psiquiátrico e os módulos de reabilitação psicossocial, que mais a frente serão 

explanados.  

Há também em âmbito distrital, um espaço de discussão sobre a saúde mental que é o 

Fórum Distrital de Saúde Mental. Compõe esse espaço os profissionais dos CAPS, dos NASF, 

das USF, dos ambulatórios, profissionais da GSMAD, gestores do DS, inclusive as referências 

distritais de saúde mental - profissionais responsáveis pela condução da Política Municipal de 

Saúde Mental no distrito sob sua responsabilidade.  

A Figura 5 apresenta a RAPS Recife para transtornos em adultos considerando a 

distribuição dos seus pontos de atenção por DS. 
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Fonte: Elaborada pela autora  

Figura 5 – RAPS Recife para adultos com transtorno mental por Distrito Sanitário 
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Deve ser mencionado o fato de o hospital Ulysses Pernambucano ser um hospital de 

referência estadual e funcionar, simultaneamente, como componente indispensável para a 

RAPS Recife. 

 Destaca-se ainda que alguns pontos de atenção dessa rede estão lotados em instituições 

que constituem a rede hospitalar complementar do município.  Como é o caso dos leitos 

integrais do IMIP Hospitalar e do Hospital Evangélico de Pernambuco; dos leitos dos módulos 

de reabilitação psicossocial existentes no Instituto de Psiquiatria do Recife (Firmando Passos), 

no Hospital Psiquiátrico de Pernambuco (Firmando Passos II) e a Clínica Psiquiátrica Santo 

Antônio (Santo Antônio I, II e III). Há também leitos para casos agudos lotados no último 

hospital psiquiátrico com porta aberta em funcionamento no município, a Clínica Psiquiátrica 

Santo Antônio de Pádua, esse em vias de desativação. 

 Note-se que na composição setor público – setor privado da atenção hospitalar da cidade 

do Recife, predominam largamente os estabelecimentos privados (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Composição da Rede hospitalar do Recife segundo natureza do prestador. 

 

Natureza  Unidade Especialidades 

Filantrópico 

Hospital Santo Amaro (Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do 

Recife) * 

Clínica medica e 

clínica cirúrgica 

Filantrópico Casa de Saúde Maria Lucinda (Fundação Manoel da Silva Almeida) * 

Clínica medica, 

clínica cirúrgica e 

pediátrica 

Filantrópico Hospital Evangélico de Pernambuco 

Clínica cirúrgica e 

clínica medica** 

Filantrópico IMIP Hospitalar (Centro Hospitalar Oscar Coutinho) 

Clínica cirúrgica e 

clínica medica** 

Privado Instituto de Psiquiatria do Recife Psiquiatria 

Privado Clínica Psiquiátrica Santo Antônio Psiquiatria 

Privado Clínica Psiquiátrica santo Antônio de Pádua Psiquiatria 

Privado Hospital São João da Escócia 

Clínica cirúrgica e 

clinica medica 

Próprio Unidade Pediátrica Helena Moura SPA 

Próprio Centro de Reidratação e Urgência Pediátrica Maria Cravo Gama SPA 

Fonte: Plano Plurianual (PPA) 2014-2017. Recife, 2013 adaptada pela autora. 

Nota  *gestão dupla (municipal e estadual) 

**Leitos em saúde mental 

 

Porém a presença desses estabelecimentos privados não se restringe à prestação 

hospitalar em saúde mental. Atualmente, a gerência dos SRT tanto para os aspectos 

administrativos (aluguel de imóveis e sua manutenção e contratação de recursos humanos), 

quanto para questões clínicas (processo de desinstitucionalização, estratégias de reabilitação 

psicossocial e articulação com os recursos da rede social e de saúde no território), são de 
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responsabilidade da Equipe de Desinstitucionalização composta por funcionários terceirizados 

pelas instituições filantrópicas conveniadas (IMIP Hospitalar e Santa Casa de Misericórdia do 

Recife) com a anuência da Gerência de saúde mental, álcool e outras drogas do município. 

A precarização dos vínculos trabalhistas na saúde, é um fenômeno discutido em diversos 

estudos, como na pesquisa realizada na cidade do Recife em Pernambuco (OLIVEIRA, 2010), 

a qual evidencia que ocupações instáveis, mal remuneradas e múltiplos vínculos constituem a 

realidade dos profissionais de odontologia inseridos no setor público.  

Na saúde mental, resultados de recente projeto realizado através de estudos 

multicêntricos nos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe na região 

Nordeste do Brasil indicam que a precarização dos vínculos trabalhistas é um traço comum dos 

CAPS investigados (PITTA, 2014). A consequência desse fenômeno é a fragilização dos 

vínculos terapêuticos e da continuidade de cuidado tão caros a saúde mental. 

Portanto, apesar da contratualização em saúde não ser objeto de estudo da presente 

pesquisa, cabe destacar que em um estudo que aborda o tema (ALBUQUERQUE et al 2015) 

observou-se que o sistema municipal de saúde no Recife segue a tendência de nacional de 

privatização do SUS e pontua a fragilidade nos mecanismos de controle interno e externo 

fundamentais ao uso adequado dos recursos públicos. Os referidos autores destacam também, 

que o processo de contratualização exercido pela SMS do Recife distancia-se da perspectiva de 

estruturar redes a partir da atenção primária discutida por Mendes (2010). 

Quanto as dimensões da RAPS, cabe destacar que a mesma possui uma dimensão 

normativa institucional e outra operacional. Essa última se refere a prática cotidiana e se efetiva 

na dependência das relações entre pessoas (gestores-profissionais-usuários) (ASSIS et al, 

2014). Ao debruçar-se sob a RAPS Recife, essa dimensão operacional tem como uma de suas 

expressões os espaços colegiados de gestão, como o Colegiado de Saúde Mental Álcool e outras 

Drogas, composto pelos profissionais da GSMAD, referencias distritais em saúde mental e os 

gerentes dos CAPS, e os Fóruns distritais de saúde mental, já mencionados. 

Também foram instituídos Grupos de Trabalhos (GT) com o propósito de construir 

coletivamente as diretrizes para reorganização do processo de trabalho, tanto nas situações de 

atenção à crise, quanto na de reabilitação psicossocial (GT CAPS 24H, GT RT 

respectivamente).  

Mas nota-se, que apesar da institucionalização desses espaços, os mesmos ainda estão 

arraigados a uma lógica hierárquica e são usados, geralmente, para repasses de decisões 

tomadas pelo nível central. Além disso, não há inclusão de usuários e familiares nesses espaços 

e portanto não há efetiva participação social na discussão da rede local de saúde mental. 
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  Como assinalado por Assis et al (2014), é preciso avançar para além do controle de 

sintomas e atuar na produção da vida cotidiana. O desafio é buscar formas de efetivar o 

exercício de poder dos usuários e seus familiares no jogo das trocas sociais. 

 

5.1.1 A atenção psicossocial estratégica - Os CAPS e os ambulatórios de saúde mental 

 

Como já mencionado, a SMS do Recife desde 2001 iniciou o processo de expansão dos 

serviços substitutivos, destacando-se a criação dos CAPS. Ao observar a série histórica (Gráfico 

1) de expansão dos CAPS no período de 2001 aos dias atuais (2015) constata-se que o período 

compreendido entre 2001 a 2005 correspondeu à estruturação da rede de saúde mental do 

município, o que resultou em rápida expansão desses serviços.  Ao final daquele período, a 

cidade do Recife contava com 16 CAPS, apenas um a menos do quantitativo de serviços que 

hoje constitui o componente da atenção psicossocial estratégica da RAPS municipal. 

 

Gráfico 1 – Quantitativo de CAPS no Recife no período de 2001 a abril de 2015. 

 

Fonte: DAPE/SAS/MS; MAIA, 2007 

Maia (2007) ao discorrer sobre a trajetória da desisntitucionalização no Recife, pontua 

a municipalização de serviços estaduais de saúde mental transformados em CAPS, fato que 

certamente contribuiu para o acelerado processo de expansão desses primeiros anos. A autora 

destaca ainda a participação de atores-chaves vinculados à luta pela reforma psiquiátrica à 

gestão municipal do quadriênio 2001-2004. Como observado em outros estudos, a concepção 

teórico-prática e o grau de compromisso com os princípios do SUS de integrantes que compõem 
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a esfera decisória da gestão municipal, influenciam diretamente na condução das políticas 

propostas (SANTOS, 2011; SAMPAIO; ARAÚJO JUNIOR, 2006). 

Das 17 unidades CAPS do município do Recife (Gráfico 2) 6 são CAPS álcool e outras 

drogas (CAPSad), 3 são CAPS infantil (CAPSi) e 8 são CAPS transtorno (Tabela 4). Dos 8 

CAPS transtorno, 2 funcionam 24h e outros 3 estão em processo de transformação para CAPS 

III (24h) com previsão de conclusão desse processo para o ano de 2015. 

 

Gráfico 2 – Quantitativo de CAPS por modalidade. Recife, 2015. 

  

Fonte: Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS 

 

Tabela 4 - Distribuição dos CAPS transtorno, conforme modalidade, por Distrito Sanitário – Recife, 2015. 

DS CNES UNIDADE BAIRRO 

I 5692202 US 348 CAPS II Boa Vista Boa Vista 

II 2637294 US 263 CAPS II José Carlos Souto* Torreão 

III 
28657 US 277 CAPS II Esperança Tamarineira 

2054 US 319 CAPS II Espaço Azul* Tamarineira 

IV 28363 US 253 CAPS II Espaço Vida Iputinga 

V 1996 US 170 CAPS 24H Galdino Loreto Afogados 

VI 
3301990 US 304 CAPS 24H David Capistrano Ipsep 

3505812 US 330 CAPS II Espaço Livremente* Boa Viagem 

Fonte: Gerência de Saúde Mental, álcool e outras drogas do Recife 

Nota: * CAPS em processo de transformação para 24h 
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Com o quantitativo de 17 CAPS, Recife atingiu uma cobertura de 1,15 por 100.000 

habitantes em 2014, indicativo de uma “cobertura muito boa” segundo os parâmetros do 

Ministério da Saúde.  

A evolução do indicador de cobertura por CAPS no território nacional, no estado de 

Pernambuco e no Recife está expressa na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Indicador de cobertura CAPS/100.000 habitantes por ano em Recife, Pernambuco e Brasil.  

 Ano 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Recife 1,2 1,19 1,18 1,2 1,2 1,18 1,15 

Pernambuco 0,45 0,44 0,55 0,64 0,67 0,96 1,05 

Brasil 0,55 0,6 0,66 0,72 0,74 0,82 0,86 

Fonte: Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS; Secretaria de Saúde de 

Pernambuco/Gerência de Acompanhamento da Gestão Municipal 

Nota:  

Cobertura muito boa (acima de 0,70) 

Cobertura boa (entre 0,50 e 0,69) 

Cobertura regular/baixa (entre 0,35 a 0,49) 

Cobertura baixa (de 0,20 a 0,34 ) 

Cobertura insuficiente/crítica (abaixo de 0,20) 

 

Mas, como adverte o próprio Ministério da Saúde, esse indicador isoladamente, não 

reflete a expansão da RAPS ou a qualidade da assistência. 

Estudo acerca da cobertura dos CAPS no estado do Rio Grande do Sul em 2010, aponta 

para a falácia desse indicador (GONÇALVES et al, 2010). O referido estudo ao analisar os 

indicadores de cobertura por região geográfica demonstrou que o uso do indicador de cobertura 

global é falacioso à medida que não representa as realidades regionais. Cerca de metade das 

regiões com excesso de cobertura mascaram as regiões deficientes. É o caso do estado de 

Pernambuco onde há uma concentração de CAPS na Região Metropolitana do Recife, 

concentração essa que encobre os déficit do interior. 

Além disso, deve-se considerar que no Recife, dos 8 CAPS adulto transtornos existentes, 

6 CAPS ainda são da modalidade tipo II, que segundo o parâmetro de habilitação do Ministério 

da Saúde deveriam ser referência para um território com uma população de até 200.000 

habitantes. Nesse aspecto reside o problema, uma vez que quase todos os DS (exceto o DSI que 

possui 78.114 mil habitantes) tem uma população com mais de 200.000 habitantes. Para esse 

quantitativo populacional a normativa nacional preconiza a existência dos dispositivos CAPS 

24H. 
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Essa questão é mencionada pelos participantes da pesquisa ao referirem que apesar do 

CAPS II estar de acordo com a normativa do Ministério da Saúde quanto à composição da 

equipe de profissionais, o quantitativo de técnicos é insuficiente para atender à demanda 

concreta do território ao qual são referenciados. 

 

Nossa dificuldade atualmente é o quantitativo de técnicos para atender uma 

quantidade de usuários muito grande, mesmo que a normativa do Ministério da Saúde 

contemple esse quantitativo de técnicos. É complicado. Estamos muito sufocados, não 

conseguimos fazer uma prevenção para que essas crises não aconteçam tanto 

(Entrevistado 07 – RAPS Recife) 

 

O CAPS da maneira como está, fica fadado a não funcionar, porque um profissional 

fica responsável por vinte ou vinte e cinco usuários, com a complexidade que é a saúde 

mental [...] essas pessoas, geralmente, não são pessoas que estão numa situação mais 

amena no desconforto emocional, a maioria das vezes elas estão numa ebulição 

incrível (Entrevistado 10 - RAPS Recife). 

 

O reflexo dessa realidade são ações de saúde mental arraigadas na lógica curativista, ou 

como mencionado por um dos entrevistados, na lógica do “apagar fogo” e a fragilidade do 

suporte que esses serviços deveriam dar às equipes que acompanham os casos na APS. 

Nessa direção, entende-se que para uma avaliação fidedigna da cobertura por CAPS em 

um determinado território são necessários novos indicadores de rede sensíveis as diferentes 

modalidades dos CAPS, quer sejam os CAPS 24h, os CAPSad ou os CAPSi, visto que para 

cada um desses serviços existe um parâmetro populacional distinto para a devida habilitação. 

Assim, creditar ao Recife uma cobertura por CAPS “muito boa” mascara a realidade da 

cobertura ao não elucidar suas especificidades. 

Consta nos documentos analisados, particularmente nos planos municipais de saúde, 

que a transformação dos CAPS II em CAPS com funcionamento 24h é uma prioridade do 

município. A meta é até 2017, transformar 09 CAPS tipo II em CAPS tipo III (24h), sendo 03 

de transtorno Mental e 06 álcool e outras drogas e implantar 01 CAPS AD tipo III para 

adolescentes.  

Deve ser observado, contudo, que essa transformação é pauta recorrente nos planos 

municipais por não se efetivar ao longo dos anos. O que leva à questionamento a veracidade da 

referida prioridade. No Plano Municipal de Saúde 2010-2013, a proposta era transformar 4 

CAPS II em CAPS 24h e como consta no Relatório Anual de Gestão de 2012 “essa ação foi 
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realizada parcialmente”, pois apenas o CAPS Galdino Loreto efetivou essa transformação. 

Portanto, a meta não foi cumprida sendo reprogramada, sob a justificativa de questões que 

envolvem infraestrutura e déficit de profissionais. 

Por se tratar de equipamentos estratégicos para o avanço do modelo substitutivo em 

saúde mental, é essencial a criação de mais CAPS na cidade do Recife e a conclusão do processo 

de transformação desses equipamentos em 24h. Pois, é preciso avançar para além de ser meta 

presente em planos ou no campo dos discursos, uma vez que com o processo acelerado de 

desospitalização, esses equipamentos tendem a ser cada vez mais solicitados pela população. 

A importância desse dispositivo para a rede é destacada pelos entrevistados e vista como 

uma forma de solidificar a saúde mental no território. Mas fazem ressalvas ao pontuarem que 

caso não haja uma disposição de equipamentos como previsto na RAPS, os mesmos, 

isoladamente, perdem sua potencialidade. 

 

O CAPS é porta aberta, é para a crise, está no território, oferece atendimentos grupais 

e individuais, mantém uma relação intersetorial para fazer matriciamento. Enfim, o 

CAPS tem uma potência infinita...[...] Mas, ele fica como uma esponja, só absorvendo 

várias questões e muitas vezes eu me pergunto se são dele ou se precisariam ser 

compartilhadas [...] Porque eu fico preocupada com essas caracterizações que são 

dadas ao CAPS. Eu fico muito preocupada, porque quando ele assume determinada 

função, alguns outros terminam não fazendo a sua própria[...] Do mesmo jeito que a 

atenção básica não deve fazer tudo, o CAPS também não deve fazer (Entrevistado 10 

- RAPS Recife) 

 

Porém, apesar de estratégico, cabe lembrar que o CAPS não pode funcionar 

efetivamente, como uma ilha autossuficiente. Para atender às demandas complexas de inclusão 

a que se propõe, o mesmo deve estar integrado a uma rede de cuidados (SCHNEIDER, 2009). 

Além da articulação necessária entre serviços de saúde, a intersetorialidade também é 

apontada como fator para o reconhecimento do sujeito enquanto cidadão: 

 

Recife tem uma Secretaria de Assistência Social, tem a Secretaria de Educação e tem 

a Secretaria de Cultura, então tem condição de você circular nelas fazendo rede e 

reconhecendo o indivíduo enquanto cidadão, isso para mim é saúde (Entrevistado 02 

- RAPS Recife). 

 

Ainda sobre esse dispositivo, é preciso refletir e revisitar qual o lugar que o CAPS deve 

ocupar na RAPS atualmente, pois coexistem concepções sobrepostas a esse respeito.   
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Isso porque, no modelo inicial de superação da assistência manicomial, o CAPS, 

enquanto dispositivo estratégico, foi posto no centro. A ele foi atribuído a função de organizar 

e articular a rede de saúde mental do território sob sua responsabilidade.  

Esse lugar centralizado, foi proposto pelo Ministério da Saúde, como pode ser 

observado na Figura 6 e permanece internalizado pelos profissionais: 

 

[...] teoricamente, o CAPS deveria ser o centro de saúde mental, o centro dessa rede. 

O CAPS é um modelo substitutivo ao modelo hospitalocêntrico, então teoricamente, 

emergência, urgência e tudo, a gente deveria dar conta. O CAPS é um serviço assim 

(pausa) "uma chuva"; o indivíduo melhorou, compensou, se reestruturou, volta para 

sociedade, para o ambulatório, para o PSF, seja o que for para dar continuidade ao 

tratamento e a gente ter o mínimo de rotatividade (Entrevistado  07 - RAPS Recife). 

 

 

Figura 6 - Modelo de rede de assistência à saúde mental preconizado pelo Ministério da Saúde 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2004. 

 

Segundo essa perspectiva, na qual o CAPS é o organizador e articulador da rede de 

saúde mental de um determinado território, ele ao assumir a centralidade no desenho dessa rede, 

concentra a responsabilidade de cuidado sob todos os casos de saúde mental e não só a atenção 

à crise tendo que “dar conta de tudo”. 
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Com isso, corre-se o risco de condicionar o avanço da Reforma Psiquiátrica a uma 

resolutividade utópica desse serviço. Erroneamente, o modelo substitutivo ao hospital 

psiquiátrico é associado unicamente ao CAPS, quando na verdade, entende-se como modelo 

substitutivo uma rede de serviços que inclui além do referido dispositivo - pensado 

primordialmente para o atendimento à crise - as emergências hospitalares, as RT e outros 

equipamentos que devem compartilhar o cuidado no território. 

A compreensão de que ser estratégico não significa acolher a totalidade das questões 

que envolvem a saúde mental é imprescindível para se pensar o trabalho em rede e assim 

avançar no desafio de garantir a reinserção social e o respeito às subjetividades. 

 

Acho que o CAPS é mais um equipamento de saúde, dentro dessa rede. Não o coloco 

além, tão pouco aquém. Ele é tão importante quanto o NASF, quanto o consultório de 

rua, na rua, quanto a atenção básica, tanto quanto as unidades de assistência social. 

Rede para mim é isso, o CAPS não está no meio, não está na ponta, não está nos lados, 

ele está entrelaçado nesses equipamentos que precisam se comunicar (Entrevistado 10 

- RAPS Recife). 

 

Além disso, ao incorporar a atenção psicossocial como premissa do cuidado em saúde, 

ampliou-se as possibilidades de atuação na saúde mental. Por essa lógica, o sofrimento psíquico 

é tão relevante quanto a doença diagnosticada. E as intervenções em saúde mental não se 

encerram no indivíduo e nas medidas curativa, mas avança para a produção de práticas que 

evidenciam os sujeitos e o território. 

Assim, a APS se constitui como recurso a ser explorado no que diz respeito ao cuidado 

em saúde mental (ASSIS et al 2014). Uma vez que a atuação nesse campo não se restringe aos 

consultórios e espaços especializados. 

Com o avanço da discussão acerca do modelo de RAS e a prerrogativa desse modelo, 

de ser a APS a coordenadora do cuidado, o CAPS mantém seu papel estratégico, mas foi 

deslocado do centro (Figura 7).  
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Figura 7 - Modelo Da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS 

 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Mendes, 2011. 

Nota:  APS = APS 

SRT = Serviço Residencial Terapêutico 

UA = Unidade de Acolhimento 

 

Mediante essa concepção de rede, a APS pode desenvolver ações quanto à seleção da 

demanda de saúde mental territorial e fortalecer a integração e cooperação entre os serviços 

de saúde (SCHNEIDER, 2009). 

Assim, a APS configura-se como porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

inclusive da saúde mental, sendo responsável por direcionar as demandas que acolhe e acionar 

parceiros para o cuidado. Cabe lembrar que o CAPS também é um serviço que se caracteriza 

por ser porta aberta, isto é, um dispositivo que acolhe, além do mais pessoas em crise.  

Porém, a APS pelos atributos que a caracterizam (atenção ao primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação), se apresenta como a mais adequada para 

assumir as responsabilidade pelo percurso terapêutico dos usuários, na maioria das situações de 

adoecimento, inclusive sofrimento mental (ALMEIDA, et al 2010; STARFIELD, 2002). 

 

O indivíduo mora no território que tem uma rede de saúde, de cultura e tudo mais. A 

porta de entrada de saúde mental dessa pessoa, continuo acreditando, não é o CAPS, 

a porta de entrada é a atenção básica, porque é onde a atenção a saúde está mais 

próxima desse indivíduo (Entrevistado 10 - RAPS Recife). 
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A articulação imprescindível entre o CAPS e os demais serviços de saúde em especial, 

as USF, é enfatizada pelos participantes do estudo como movimento presente na RAPS Recife: 

Os CAPS são equipamentos importantíssimos dentro da nossa RAPS e sempre 

tentamos amarrar tudo isso com a atenção básica [...] O CAPS com as unidades de 

saúde no território, realizam discussão de casos, ele trabalha com matriciamento junto 

com o NASF (Entrevistado 02 - RAPS Recife). 

 

Mas, perpassa esse movimento algumas fragilidades que comprometem o 

acompanhamento dos usuários nos referidos espaços. Há ainda na atenção primária certa 

resistência dos profissionais quanto a acolher para acompanhamento as pessoas com transtornos 

mentais, mesmo quando essas já não se encontram em crise. 

 

A gente sabe que o CAPS não é para todos, ele é apenas um dispositivo para crise e 

que muito da saúde mental pode ser tratada no território nas unidades de saúde, mas 

os profissionais ainda tem muita resistência de acolher essa demanda (Entrevistado 

04 - SERS) 

 

Outra fragilidade consiste na não sistematização do Apoio Matricial por parte do CAPS, 

apesar dessa ferramenta ser reconhecida pelos entrevistados como importante para discussão 

de casos, consequentemente, para a condução terapêutica da pessoas com transtorno mental no 

território pela USF. 

Salienta-se que a cidade do Recife possui uma cobertura de ESF de 55,24% (Brasil, 

2015), com extensas áreas de seu território ainda descobertas. Nas situações nas quais não há 

USF de referência no território, o CAPS funciona como articuladores de outros dispositivos 

como os da assistência social, as equipes NASF e outros serviços da atenção primária, como as 

unidades tradicionais. Em sentido inverso, esses serviços também solicitam o CAPS quando 

não há referência de ESF no território.  

E em algumas situações de acordo com a necessidade do caso, o CAPS apesar de não 

admitir o usuário após acolhimento, por não identificar uma demanda a ser acompanhada pelo 

serviço, realiza avaliação psiquiátrica e reavaliação com 15 dias ou um mês e orienta o 

encaminhamento para a APS. A chegada dessa demanda ao CAPS, pode ser um indicador de 

que a APS não tem sido sensível ao adoecimento e ao sofrimento mental. 

Em um estudo avaliativo acerca da saúde mental na APS (CAMPOS et al, 2011) 

observou-se uma diversidade de formas de realização do AM. Nas situações em que essa prática 

limita-se à discussão de casos ou a definição de encaminhamentos, características do AM do 
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Recife segundo entrevistados, os profissionais da APS comungam da sensação de solidão, 

impotência e despreparo frente à complexidade da saúde mental. 

Essas fragilidades apresentadas pela APS no cuidado em saúde mental, comprometem 

o funcionamento dos CAPS gerando em muitas situações, ou a permanência dos usuários nesses 

serviços por longos períodos contribuindo para sua institucionalização, ou o encaminhamento 

não qualificado sobrecarregando os profissionais os quais realizam acolhimento inicial com 

demandas que não serão beneficiados pelo serviço, como também reforça o ciclo de retorno ao 

CAPS por falhas no acompanhamento territorial. 

 

[...] se a gente imaginar uma média de acolhimento por expediente, mais ou menos 

cinco, dois seriam pra ficar no CAPS, três seriam de ambulatório ou para ficar na 

atenção básica. Então veja, como ainda precisa cuidar dessa rede, como ainda precisa 

cuidar da educação continuada, como ainda precisa cuidar do trabalhador para evitar 

isso (Entrevistado 10 - RAPS Recife). 

 

A gente podia estar com o fluxo bem sistemático, o que levaria a uma rotatividade das 

vagas dos CAPS. Seria assim: emergência – CAPS – ambulatório – PSF. A escadinha 

deveria ser essa, mas nem sempre é.... às vezes vem da emergência – CAPS e morre 

no CAPS. Isso pode estimular um comportamento institucionalizado, de permanecer 

no CAPS. Ou então não passa pelo CAPS vai direto para o ambulatório e volta 

(Entrevistado 02 - RAPS Recife).  

 

De fato, um dos desafios da reforma psiquiátrica é justamente a inserção da saúde mental 

na atenção primária, principalmente por meio da estratégia de saúde da família (GAZIGNATO; 

CASTRO E SILVA, 2014). 

 Dessa forma, a lacuna no cuidado em saúde mental pela APS não só compromete a 

assistência desrespeitando a garantia de acesso e a integralidade do cuidado, como põe em 

xeque a legitimidade do CAPS enquanto dispositivo estratégico e “carro chefe” do modelo 

antimanicomial, pois sugere dúvidas quanto a sua resolutividade. 

Quando a relação predominante entre os profissionais da saúde mental e os das equipes 

de saúde da família é a transferência de responsabilidades em detrimento da 

corresponsabilização, cria-se um vazio assistencial no qual casos identificados como de saúde 

mental não pertencem a nenhum serviço de referência (CAMPOS et al, 2011), resultado da 

pouca integração entre os CAPS e a APS. 
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 Quanto à atenção ambulatorial em saúde mental, se faz necessário esclarecer que apesar 

desses serviços, não estarem representados na RAPS, possuem larga tradição no cuidado em 

saúde mental. 

 Ao questionarem sobre qual o papel que o ambulatório em saúde mental vem 

desempenhando na rede de cuidados às pessoas com transtornos mentais, Severo et al (2011) 

destacam que o processo de ambulatorização da saúde mental, posicionou esses serviços entre 

dois modelos antagônicos. No país, há uma diversidade de funcionamento dessa modalidade de 

acompanhamento que que ora reforça o modelo médico-centrado, ora funciona com 

características condizentes com a prática de atenção psicossocial. 

A RAPS Recife conta com 11 ambulatórios de psiquiatria e psicologia distribuídos entre 

suas policlínicas que operam com 17 psiquiatras e 35 psicólogos (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Distribuição dos Ambulatórios de saúde mental por Distrito Sanitário. Recife, 2015. 

 

RPA Unidade Bairro 
Profissionais  

Psicólogos Psiquiatras 

I 

Policlínica Prof. Waldemar de Oliveira Santo Amaro 1 1 

Policlínica Gouveia de Barros Boa Vista 2 0 

Policlínica Centro / PAM CENTRO Santo Antônio 1 1 

II 
Policlínica Amaury Coutinho 

Campina do 

Barreto 
2 1 

Policlínica Salomão Kelner Arruda 0 1 

III 
Policlínica Albert Sabin Tamarineira 7 3 

Policlínica Clementino Fraga Vasco da Gama 3 2 

IV Policlínica Lessa De Andrade Madalena 6 3 

V Policlínica Agamenon Magalhaes Afogados 5 4 

VI 
Policlínica do Pina Pina 4 1 

Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques Ibura 4 0 

Total 35 17 

Fonte: CNS/MS; Gerência de Redes e Fluxos Assistenciais da Secretaria Executiva de Regulação em Saúde do 

Recife. 

  

Esse dispositivo foi identificado pelos entrevistados como imprescindível para sua 

organização, além do mais funciona como espaço de cuidado intermediário entre a crise e a 

prevenção, ou seja entre o CAPS e a APS:  
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“[...] o ambulatório, não está na RAPS, mas a gente não pode vislumbrar nossa rede 

sem ele, a gente ainda não tem uma atenção básica que dê conta dessas pessoas sem 

ambulatório. Ele é denso, ele é sobrecarregado. Ele ocupa espaços importantes e 

precisa ser cuidado, está sendo cuidado para que realmente faça sua função, que nesse 

momento é estar aproximando os profissionais da atenção básica desse lugar que vai 

ser deles nesse modelo que hoje o MS preconiza” (Entrevistado 09 - RAPS Recife). 

 

Na fala acima nota-se que o ambulatório assume papel importante na RAPS municipal, 

pois devido ao fato da APS na cidade do Recife apresenta-se pouco resolutiva quanto à saúde 

mental, o mesmo absorve suas demandas enquanto a APS se estrutura para assumi-las. 

Ainda que esses serviços sejam apontados como indispensáveis para a RAPS Recife, 

cabe refletir que historicamente os ambulatórios de saúde mental estão ligados a uma lógica 

centrada no saber psiquiátrico e que seu papel na rede assumia uma função de 

complementariedade e não substitutiva aos hospitais psiquiátricos (SEVERO; DIMENSTEIN, 

2011) 

O contexto de uma APS pouca estruturada para resolver as questões relacionadas à 

saúde mental junto a crescente situações de vida marcadas por estresse e ansiedade, 

responsáveis por adoecimentos que não seriam cuidados preferencialmente em CAPS, 

repercute negativamente sob os ambulatórios ao sobrecarregarem esses serviços. 

Os participantes do estudo identificam também como causa dessa sobrecarga o cuidado 

enraizado na medicalização que mantém os usuários em acompanhamento ambulatorial por 

anos, apenas replicando prescrições de psicotrópicos sem que estratégias de promoção de saúde 

sejam praticadas. 

 

Ter cinco psiquiatras no ambulatório, isso vai resolver? Não, acredito que não, se 

continuar no mesmo modelo de você ficar acompanhando um indivíduo por dez anos 

tomando Clonazepan à noite.... Ao invés do indivíduo desenvolver a dependência, ele 

poderia estar no clube dançando [...], indo para natação, indo à praia e ser 

acompanhando pela atenção básica, pelo clínico. E a cada, vamos dizer a cada três 

meses, ou a cada seis meses, não sei como poderia ser, esse colega clínico poderia se 

comunicar com o CAPS para fazer uma avaliação e manter esse indivíduo na atenção 

básica. Assim, o ambulatório poderia estar mais aliviado (Entrevistado 10 - RAPS 

Recife) 
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Cabe destacar, que essa sobrecarga resulta em situações que postergam a alta de usuários 

que ao saírem da crise não teriam mais indicação de permanência em CAPS e seriam 

beneficiados pelo acompanhamento ambulatorial, seja de psiquiatria, seja de psicologia. 

Apesar de pensados no âmbito da RPB, como serviços que podem desenvolver 

atividades individuais, atendimentos grupais, visitas domiciliares e atividades comunitárias, 

nota-se que o processo de ambulatorização da saúde mental no Brasil, resultou na cronificação 

da população assistida e elevação do consumo de psicofármacos centrando-se no atendimento 

individual (SEVERO; DIMENSTEIN, 2011) 

Alguns estudos trazem a importância de se problematizar os ambulatórios no contexto 

atual de reforma psiquiátrica, tendo em vista a sua adequação frente às mudanças orientadas 

pela Estratégia de Atenção Psicossocial (SEVERO; DIMENSTEIN, 2011; SANTOS et al 

2009). Esses estudos apontam que a carência de profissionais, os problemas de acessibilidade 

e a desarticulação com a rede de saúde são desafios enfrentados por esses dispositivos. 

Esses também são desafios presentes na rede ambulatorial de saúde mental do Recife 

como pode ser observado na fala que segue: 

 

[...] existe um quantitativo reduzido de vagas para primeiro atendimento em 

psicologia. Para a gente até funciona, mas poderia funcionar mais. [...] A população é 

muito grande, é gente demais precisando e há uma demora para conseguir as vagas, 

pois o indivíduo quando entra na regulação, ele entra em uma fila de espera. E às vezes 

é difícil entrar nessa fila de espera, quando o indivíduo mora em uma área totalmente 

descoberta, pois quem aciona a regulação é o PSF (Entrevistado 07 - RAPS Recife) 

   

 A lógica de atendimentos exclusivamente individuais, centrados na remissão de 

sintomas e medicalização, que como demonstrou os resultados da presente pesquisa, são 

característicos do funcionamento do ambulatório da cidade do Recife, tanto no que diz respeito 

à psicologia, quanto à psiquiatria, em detrimento de práticas mais participativas e grupais, 

indica a necessidade de rever esse tipo oferta no serviços ambulatorial e alinhá-lo com a 

proposta da RPB e confirma a persistência do paradigma manicomial. 
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5.1.2 A Atenção à urgência e à emergência hospitalar 

 

Contemplada no planejamento da GSMAD da cidade do Recife já há alguns anos, a 

emergência psiquiátrica municipal ainda não é uma realidade. A meta de implantar esse serviço, 

que tem previsão de ser aberto na Policlínica Agamenon Magalhães foi reprogramada para o 

próximo ano, ou seja, 2016. 

Na ausência de uma emergência própria o município tem como referência o Serviço de 

Emergência Psiquiátrica do Hospital Ulysses Pernambucano – SEP/HUP, única emergência 

psiquiátrica do estado.  

Cabe lembrar que ao tratar do componente de atenção à urgência e emergência 

hospitalar a RAPS define como pontos de atenção serviços como as Unidades de Pronto 

Atendimento e emergências em hospitais gerais. Mas apesar desses serviços fazerem parte da 

rede municipal, os mesmos não dialogam com a saúde mental. 

E como indica estudo de Paulané et al (2012), acerca do acolhimento à crise em hospitais 

gerais em Porto Alegre, continua sólida a concepção de que a emergência de um hospital geral 

não é lugar adequados para esse tipo de tratamento. 

Os participantes da pesquisa avaliaram como positiva a relação de comunicação que 

existe com o serviço supra citado. Mas é consenso que devido à demanda que esse equipamento 

recebe as vagas disponibilizadas são insuficientes. 

 

Às vezes acontece de termos um indivíduo aqui dentro em uma iminência de surto, 

ou em surto e a gente não tem como compensar, a gente não tem como fazer contenção 

física... ou seja mecânica mesmo, e nem sempre a gente tem um psiquiatra na unidade 

que possa fazer a administração da medicação com urgência naquele momento. 

Nesses momentos a gente liga para o HUP, a gente diz: 

- "olhe, estamos com um indivíduo e precisamos enviar para vocês, como é? tem vaga, 

não tem?" 

- "olhe, não tem vaga não, mas mande que a gente está sabendo que vocês estão 

mandando" (Entrevistado 07 - RAPS Recife). 

 

Como explícito acima, a “boa comunicação” existente entre o SEP/HUP e os CAPS não 

se traduz em garantia efetiva de acesso. E assim como na realidade nacional, a atenção à crise 

em saúde mental no Recife configura-se em um nó substancial na rede de atenção às pessoas 

em sofrimento psíquico.  
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Apesar da dificuldade de restrição de leitos, o Hospital Ulysses Pernambucano através 

de um núcleo de articulação de rede, composto por profissionais dessa instituição, emite 

mapeamento mensal dos indivíduos que deram entrada no serviço, além de marcar reunião com 

o CAPS para discussão sobre alta de usuários ou comunicar através de ligação telefônica a 

entrada de usuários adscritos no território sob a responsabilidade desses serviços. Essa 

comunicação contribui para dar seguimento ao acompanhamento das pessoas com transtorno 

mental em seus territórios. 

A respeito da atuação do CAPS nas situações de urgência e emergência, algumas 

considerações se fazem necessárias. Ao longo do processo de quebra de paradigma do cuidado 

em saúde mental o conceito de crise foi adquirindo diferenças expressivas com relação ao de 

urgência. Mas há o reconhecimento que tanto a urgência como a crise se referem a situações 

em que predomina o sofrimento psíquico grave, complicado ou não por comorbidades clínicas. 

Cabe então lembrar que a crise, na perspectiva da atenção psicossocial se refere a um 

momento complexo resultado de uma diminuição do limiar de solidariedade ou da precariedade 

de recursos sociais que envolvem terceiros (familiares, vizinhos) distanciando-se do 

entendimento clássico da psiquiatria mediante o qual a crise tratar-se-ia de uma disfunção grave 

que ocorre exclusivamente por conta da doença (AMARANTE, 2007). 

Apesar das discordâncias conceituais, entende-se como urgência psiquiátrica as 

situações nas quais há distúrbio do pensamento, sentimentos ou ações que envolvem risco de 

vida ou risco social grave, necessitando de intervenções imediatas e inadiáveis (ZEFERINO, 

2013). 

A compreensão da diferença conceitual entre ambos, crise e urgência/emergência 

psiquiátrica é imprescindível para o entendimento do papel de cada ponto de atenção na RAPS, 

evitando-se delegar exclusivamente ao CAPS atribuições que competem também aos pontos de 

atenção à urgências. 

Ressalta-se ainda que o atendimento à urgência em saúde mental pelos CAPS configura-

se em grande desafio, tendo em vista o reduzido número de CAPS tipo III, ou seja com 

funcionamento 24h no território nacional. Desafio também enfrentado por Recife já 

mencionado nesse trabalho nas páginas 66 e 67. 

 

Apesar do CAPS ser um espaço para atender pessoas em crise, a população ainda não 

tem esse conhecimento... o CAPS não está preparado estruturalmente para isso, a 

gente não tem o funcionamento 24h e as equipes ainda não internalizaram bem esse 

conceito de urgência e emergência dentro do CAPS (Entrevistado 01 - RAPS Recife). 
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Outra dificuldade que diz respeito à realidade do Recife quanto às situações de 

emergência psiquiátrica é a indisponibilidade de transporte tanto para atender as situações que 

acontecem dentro dos próprios serviços CAPS, quanto nos territórios: 

 

No caso de urgência e emergência psiquiátrica a gente tem problema, por exemplo, 

por não ter carro disponível em todos os momentos para o CAPS. Porque quando não 

tem psiquiatra no turno e surge uma emergência psiquiátrica, o Ulisses é a única 

referência. Não estou dizendo que o CAPS não faz atendimento de urgência do usuário 

que acompanha ou usuário que está no processo de matriciamento, se a gente tem as 

condições para fazer, a gente faz (Entrevistado 10 - RAPS Recife). 

 

Cabe lembrar que na proposta inicial em Santos, os serviços substitutivos eram 

responsáveis pela demanda de saúde mental de um território bastante determinado com média 

de 90.000 habitantes, contavam com equipes de aproximadamente 35 pessoas e com 

funcionamento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para dar conta das situações de crise 

dentro da lógica da atenção psicossocial. Realidade essa, muito distante do cotidiano dos CAPS, 

inclusive da cidade do Recife. 

Além de que, condicionar o atendimento à urgência e emergência psiquiátrica a um 

serviço específico, contraria os preceitos da RPB e a própria proposta da RAPS que considera 

como pontos de atenção desse componente, as UPAS e demais serviços de emergências.  

 

5.1.3 A Atenção hospitalar - Os leitos integrais  

  

Com a publicação da Portaria Nº 148, de 31 de janeiro de 2012 foram definidas normas 

de funcionamento e habilitação do serviço Hospitalar de Referência para atenção à pessoa com 

sofrimento ou transtorno mental. Ela também institui incentivos financeiros para investimento 

e custeio. Esses serviços estão previsto pela RAPS e fazem parte do componente da atenção 

hospitalar (BRASIL, 2012b). 

Para implementar esse serviço, a GSMAD do Recife, através de seu plano de 

consolidação da RAPS municipal programou a implantação de 65 leitos integrais de saúde 

mental até 2016, conforme o parâmetro de 01 leito para cada 23.000 habitantes. 

Atualmente estão em funcionamento no município 24 desses leitos. Com a justificativa 

de inexistência de hospital geral na rede municipal pública, a SMS do Recife optou por ampliar 
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a contratualização com as instituições filantrópicas para implantar leitos integrais de saúde 

mental em hospitais gerais. 

Albuquerque et al (2015), acerca da questão explicitam alguns dos motivos que levaram 

a cidade do Recife a privilegiar os serviços filantrópicos, em detrimento dos serviços públicos 

estatais e dos privados lucrativos nesse processo: a especificidade do repasse ministerial ao 

município destinado aos filantrópicos, a histórica resistência dos servidores privados se 

submeterem aos processos licitatórios e o objetivo de contratualizar com a rede pública estatal 

teria sido um proposito restrito à Diretoria de Regulação municipal. 

Assim dos 24 leitos de saúde mental implantados 10 estão lotados no Hospital 

Evangélico e 14 no Hospital IMIP. Há a proposta de implantar ainda mais 6 leitos no Hospital 

Geral de Areias. Porém, o processo de municipalização desse hospital não está concluído. 

 O acesso aos leitos de saúde mental nos referidos hospitais gerais, tem encontrado 

dificuldades devido ao quantitativo ainda reduzido de vagas para atender à demanda de todo o 

município. Principalmente porque os problemas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas 

demandam mais vagas devidos as complicações clínicas associadas. 

 

Conseguimos que nossos usuários sejam avaliados clinicamente dentro de um hospital 

geral, que seria o Evangélico, o IMIP [...] Mas as vagas são limitadas, pois esses 

hospitais são referências para o município inteiro. E a política de saúde mental não é 

só pra transtorno, é para AD (álcool e outras drogas) também. [...] e a gente sabe que 

as questões clinicas do AD toma muito mais espaço (Entrevistado 07 - RAPS Recife). 

 

Nos últimos anos, a expansão do número de leitos de saúde mental em Hospitais Gerais 

foi considerada insatisfatória em todo território nacional (PITTA, 2011) e o município de Recife 

não se constitui em exceção. 

Mas apesar do quantitativo disponibilizado desses leitos ser reduzido, os CAPS tem 

conseguido através de articulação direta com os referidos hospitais o acesso aos leitos para 

internação de curta duração de seus usuários. 

 

Quando há necessidade o próprio CAPS telefona para os hospitais, faz a articulação, 

existe um horário para o encaminhamento e é tudo feito e acordado entre o contato 

(profissional do hospital) e o CAPS (Entrevistado 1 - RAPS Recife)  

 

Há ainda pouca clareza sobre a finalidade desses leitos e de como e quando utilizá-los 

entre os participantes do estudo. Mas algumas caracterizações desse ponto de atenção foram 
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explicitadas pelos entrevistados, como o acesso a esses em situações nas quais seja preciso uma 

investigação diagnóstica, ou em situações de agravamento clínicos, originadas ou não de 

comorbidades.  A compreensão da corresponsabilização do cuidado também foi assinalada.  

 

O leito integral não é para contenção de surto, o leito integral é para aquele indivíduo 

de saúde mental, que tem um comprometimento, que precisa de uma atenção 

diferenciada porque encontra-se com o quadro clínico que precisa ser investigado, que 

a gente dentro do CAPS avalia que ele não está bem e precisa do hospital, precisa de 

uma internação (Entrevistado 07 - RAPS Recife). 

 

Como observado na fala acima, há ainda a compreensão de que esses serviços não se 

configuram em dispositivos para o atendimento a “surtos”.  Porém, o recurso aos leitos de saúde 

mental em hospitais gerais é essencial para o manejo das situações agudas e deve ser acionado 

em um momento de crise, de ruptura, sempre em um fluxo continuo com o CAPS, preservando 

a breve permanência do usuário. 

No atual momento, não se pode atribuir a esse componente da atenção a condição de 

retaguarda dos demais pontos de atenção da RAPS municipal. Nota-se um processo incipiente 

no que diz respeito a utilização desses leitos, bem como a regulação de sua porta de entrada 

através dos CAPS. Cabe destacar que embora esses leitos já estejam sendo utilizados pela rede, 

ainda aguardam a habilitação do Ministério da Saúde. 

 

5.1.4 As estratégias de desinstitucionalização - Os Serviços Residenciais Terapêuticos e os 

leitos de longa permanência 

 

Na configuração atual da RAPS os leitos de longa permanência dos hospitais 

psiquiátricos não constituem pontos de atenção, mas estão colocados como objeto do 

componente de desisntitucionalização e por esse motivo serão aqui discutidos.  

Apesar dos esforços do Recife nos últimos anos para diminuir progressivamente os 

leitos psiquiátricos, existe ainda considerável número de leitos de longa permanência sob gestão 

do SUS-Recife.  

Ao se observar a série histórica do número de leitos psiquiátricos no município entre 

2001 à 2014 (Tabela 7), nota-se que a redução desses leitos tem ocorrido de forma progressiva 

e se intensificado nos últimos anos. Enquanto no contexto nacional essa redução foi de 
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aproximadamente 43%, compreendendo o período de 2001 à 2014, no Recife houve a redução 

de 70,28% no total desses leitos. 
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Tabela 7 – Evolução da redução no número de leitos psiquiátricos sob gestão municipal. Recife, 2001-2014. 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil -  CNE

Parâmetro 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº Total de leitos sob gestão municipal 2432 2432 2280 2280 2125 2055 2053 1821 1798 1714 1633 1122 976 977 

Nº de leitos Psiquiátricos sob gestão 

municipal 1464 1434 1395 1224 1367 1312 1312 1055 1054 862 813 429 429 435 

Proporção (%) de leitos psiquiátricos/total 

de leitos sob gestão municipal 60,2 59,0 61,1 53,7 64,3 63,8 51,3 58,0 58,0 50,3 49,8 38,2 44,0 44,0 
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A desospitalização em curso no Recife tem características peculiares, pois o 

município adotou como estratégia para avançar no processo de fechamento de leitos 

psiquiátricos a criação de Módulos de Reabilitação Psicossocial. Esses módulos consistem 

em espaços que abrigam temporariamente pessoas egressas dos hospitais psiquiátricos com 

o objetivo de facilitar o processo de retorno ao convívio familiar ou ao ingresso nos SRT.  

Em abril de 2014, o fechamento de 51 leitos psiquiátricos remanescentes do 

Hospital Sanatório do Recife culminou com o encerramento das atividades desta 

instituição. E encontra-se em processo de fechamento o último hospital psiquiátrico do 

Recife, a Clínica Psiquiátrica Santo Antônio de Pádua (processo esse que estava previsto 

para conclusão no primeiro semestre do ano de 2015, mas que até o fim da fase de coleta 

do presente estudo não havia sido efetivado). 

Além dos leitos psiquiátricos desse referido hospital em processo de fechamento, 

que contabilizam 70 leitos rotativos para uso nas situações agudas e exclusivos para 

atendimento ao sexo feminino (Tabela 8), há na cidade do Recife outros 233 leitos de longa 

permanência (mais de 2 anos de internação) distribuídos em 5 módulos de reabilitação 

psicossocial. Portanto, existe na cidade do Recife o quantitativo de 303 leitos psiquiátricos, 

ou seja aproximadamente um terço do total de leitos que existiam em 2001. 

 

Tabela 8 - Leitos em hospital psiquiátrico. Recife, 2015. 

 

Unidade 
Natureza 

jurídica 
Bairro 

Leitos sus 

Recife (agudo) 
Usuárias de Recife 

Usuárias de 

outros 

municípios 

Clínica 

Psiquiátrica 

Santo Antônio 

de Pádua Ltda. 

Empresa 

privada 
Afogados 70 

20 

(31,75%)* 

43 

(68,25%)* 

Fonte: Gerência de Controle e Avaliação da Secretaria Executiva de Regulação em Saúde/Gerência de Saúde 

Mental, álcool e outras drogas. 

Nota: usuárias internadas em maio de 2015.  

 *percentagem de leitos ocupados 

 

O processo de redução de leitos da Clínica Psiquiátrica Santo Antônio de Pádua foi 

iniciado em outubro de 2014 e, desde então resultou na diminuição de 50 leitos. Esse 

processo segundo o relatório de supervisão realizado pela GCA da SERS do Recife, tem 

contribuído para a melhoria da assistência prestada às usuárias internas. O relatório também 

destaca a redução do tempo médio de permanência das usuárias internadas que varia de 15 

a 30 dias podendo estender-se caso não haja remissão dos sintomas (Recife, 2014). 
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Como já mencionado, há outros 233 leitos distribuídos em 5 Módulos de 

Reabilitação Psicossocial, sendo que 137 usuários são procedentes de outras cidades 

(Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Leitos de longa permanência em módulos de reabilitação psicossocial. Recife, 2015. 

 

Unidade 
Natureza 

jurídica 
Bairro 

Usuários 

Recife 

Usuários 

outros 

municípios 

Usuários 

Recife 
Nome 

empresarial 

Nome 

fantasia 

Instituto de 

Psiquiatria do 

Recife Ltda. 

Firmando 

Passos  

Empresa 

privada 
Boa vista 34 23 57 

Hospital 

Psiquiátrico de 

Pernambuco 

Ltda. 

Firmando 

Passos II 

Empresa 

privada 
Espinheiro 7 23 30 

Clínica 

Psiquiátrica 

Santo Antônio 

Ltda. 

Módulo Santo 

Antônio I 

Empresa 

privada 
Madalena 

22 26 48 

Módulo Santo 

Antônio II 
16 35 51 

Módulo Santo 

Antônio III 
17 30 47 

Total 96 137 
233 

Fonte: Gerência de Controle e Avaliação da Secretaria Executiva de Regulação em Saúde/Gerência de 

Saúde Mental, álcool e outras drogas. 

Nota: usuárias internadas em maio de 2015.  

 

Cabe frisar, acerca dos leitos nos Módulos de Reabilitação Psicossocial que tratam-

se, na verdade, de leitos de longa permanência. E que apesar do seu caráter de transição e 

sua efetiva contribuição para o avanço do processo de desospitalização, a natureza desses 

leitos não foi modificada tendo em vista que são os mesmos hospitais psiquiátricos, mas 

com “nova” roupagem.  

Os módulos de reabilitação se constituem em uma estratégia criada pela GSMAD 

do Recife, com a justificativa de acolher os internos dos hospitais psiquiátricos que 

fecharam seus leitos, internos esses que não possuíam possibilidade de retornarem a suas 

casas ou serem beneficiados pelas RT.  

Nas entrevistas são destacadas a compreensão do seu caráter temporário e ao mesmo 

tempo, seu enraizamento no modelo manicomial: 

Os módulos na realidade, eles são instâncias vamos dizer assim passageiras. São 

locais onde devido ao quantitativo de fechamentos de hospitais psiquiátricos 

usuários institucionalizados, que não tinha família... uma grande população 
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extremamente significativa e de longa permanência como chamamos, eles estão 

lá, eles foram acolhidos nesses módulos, instâncias de acolhimento temporário 

para que se trabalhe, a equipe trabalhe para que eles sejam encaminhados para 

as residências terapêuticas (Entrevistado 06 - SERS). 

 

Os módulos de reabilitação que por mais que se tenha desenhado, se esforçado 

para que tenham um formato diferente do hospital, não deixa de ser uma 

instituição que ainda lembra muito os manicômios, mesmo porque são as 

mesmas instituições, não são outras que foram criadas, são as mesmas que foram 

adaptadas (Entrevistado 09 - RAPS Recife) 

 

Uma limitação encontrada pela GSMAD para avançar no processo de fechamentos 

dos leitos psiquiátricos é que uma parcela importante de não munícipes, mas sob 

responsabilidade do Recife, ocupam os leitos de longa permanência remanescentes (Tabela 

9). 

Para o enfrentamento dessa questão, um amplo processo de articulação e negociação 

vem sendo constituído entre o Recife e os demais municípios que tem usuários internados 

nos leitos de longa permanência, visando facilitar o retorno dos mesmos aos seus 

municípios de origem (RECIFE, 2015). Porém, o processo de construção da RAPS 

Pernambuco ocorre de forma desigual entre seus municípios funcionando como limitador 

para o avanço da desospitalização na capital (BRASIL, 2015a). 

Com a finalidade de acelerar esse processo o Ministério Público de Pernambuco em 

audiência realizada no dia 15 de abril de 2014, solicitou a construção de cronograma de 

implantação dos pontos de atenção à saúde mental prioritários para garantir acolhimento 

nos municípios da Região Metropolitana de Recife. Mas, sob a justificativa de dificuldade 

de contratação de recursos humanos, diante das restrições impostas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, além de restrições orçamentárias e da burocracia para aquisição e 

locação de imóveis, muito municípios ainda não avançaram com suas RAPS (BRASIL, 

2015a). 

Quanto aos SRT, encontram-se em processo de constante expansão desde 2002. 

Atualmente são 31 casas e a meta é atingir 49 SRT até 2017. 
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Tabela 10 – Relação das Residências Terapêuticas por Distrito Sanitário. Recife, 2015. 

 

D S Endereço da RT CAPS de Referência  

DS I Santo Amaro CAPS Boa Vista 

DS II 

Campo Grande José Carlos Souto 

Campo Grande José Carlos Souto 

Arruda José Carlos Souto 

Hipódromo José Carlos Souto 

Campo Grande CAPS José Carlos Souto 

Arruda CAPS Espaço Azul 

Cajueiro CAPS José Carlos Souto 

DS III 

Casa Amarela Esperança 

Casa Amarela Esperança 

Casa Amarela. CAPS Esperança 

Casa Amarela CAPS Espaço Azul 

DS IV 

Iputinga Espaço Vida 

Cordeiro Espaço Vida 

Madalena CAPS Espaço Vida 

Engenho do Meio CAPS Espaço Vida 

Várzea CAPS Espaço Vida 

Cordeiro CAPS Espaço Azul 

Ilha do Retiro CAPS Espaço Vida 

Bongi CAPS Galdino Loreto 

DS V 

Afogados Galdino Loreto 

Afogados Galdino Loreto 

Mustardinha CAPS Galdino Loreto 

Afogados CAPS Galdino Loreto 

Bongi CAPS Galdino Loreto 

DS VI 

Ipsep CAPS David Capistrano 

Jordão Baixo CAPS Livremente 

Ipsep. CAPS David Capistrano 

Imbiribeira CAPS David Capistrano 

Imbiribeira CAPS Livrimente 

Imbiribeira David Capistrano 

Fonte: Gerência de Saúde Mental álcool e outras drogas do Recife 

 

Esse dispositivo configura-se em importante estratégia para o avanço não só da 

desospitalização, mas para o processo de desisntitucionalização. Processo esse que 

promove o resgate da cidadania à medida que valida a fala e a vontade dos moradores e os 

posiciona, enquanto possuidores de direito, para tomar decisões e serem reabilitados 

psicossocialmente. 

Na fala dos entrevistados, os SRT são a tradução do processo de reabilitação 

psicossocial:  
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“[...]a residência terapêutica ela é onde a gente vê se concretizar todo o processo, 

é onde a gente vê que acontece, a gente pode acompanhar. Porque as pessoas que 

saem dos hospitais, elas se perdem aos nossos olhos e a gente imagina e torce 

para que elas tenham realmente uma reabilitação, que elas realmente voltem a 

vida. Mas na residência a gente consegue acompanhar esse processo. 

(Entrevistado 10 - RAPS Recife) 

 

[...] nas residências terapêuticas me deparei com usuários, com moradores, que, 

antigamente, eles tinham sido meus usuários em uma determinada instituição há 

anos passados [...] e, assim sem autonomia, por mais que a gente trabalhasse era 

aquela coisa capenga. E hoje... quando eu cheguei na casa eu realmente me 

surpreendi, me emocionei realmente de vê-los com o resgate da cidadania, a 

liberdade dentro da própria comunidade, de poder estar partilhando, interagindo 

dentro da casa. (Entrevistado 06 - SERS) 

 

Estudo realizado com moradores de um serviço residencial terapêutico 

(MONTEIRO et al, 2012) demonstra que as relações que os moradores estabelecem com 

esses serviços são compreendidas como um processo de readaptação as atividades 

cotidianas e de inclusão social, ao adentrarem em espaços comuns como igrejas, mercados, 

lojas.  

Assim como o autor atesta acentuada melhoria de vida no cotidiano dos moradores 

desses serviços, essa percepção se faz presente na fala do entrevistado 08: 

 

Eu acho que muita coisa a gente já conquistou. As residências terapêuticas estão 

aí e são uma prova disso, um dispositivo, um serviço que a gente tem de uma 

complexidade imensa. E a gente pode proporcionar para o sujeito a partir do 

momento que ele está ali, moradia, acesso à comunidade, à rua, autonomia para 

ir ao supermercado, à praça na igreja ... (Entrevistado 08 - RAPS Recife) 

 

Mas, apesar do impacto positivo que essas moradias causam na vida dos ex internos, 

as mesmas consistem em um desafio para o modelo de rede de base psicossocial e 

comunitária, uma vez que tem como finalidade a inserção social de pessoas que já carregam 

consigo o estigma de ex pacientes psiquiátricos (LEITE, 2009) 

Como averiguado por MONTEIRO et al (2012), os moradores se sentem 

diretamente atingidos pelo preconceito e pelo estigma que ainda existe na sociedade. É 

preciso compreender que apesar dessas moradias estarem inseridas no espaço urbano elas 
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não estão isentas dos signos, símbolos, disputas e preconceitos. E que a dificuldade ainda 

consiste em desconstruir a cultura antimanicomial. 

Cabe lembrar que o preconceito acerca das pessoas com transtorno mental, muitas 

vezes está internalizado nos serviços de saúde e repercutem nas práticas direcionadas às 

pessoas com transtorno mental configurando-se em uma barreira para o fluxo em rede, fato 

esse externado nas falas analisadas. 

 

O preconceito surge, muitas vezes, dos próprios equipamentos de saúde que não 

querem atender aquela pessoa porque tem um transtorno mental, ou então porque 

é usuário de drogas, então isso interrompe muito o fluxo, sabe? Por isso que a 

gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha, de estar desconstruindo essa 

imagem desse sujeito na sociedade (Entrevistado 08 - RAPS Recife). 

   

Dessa forma, a complexidade do processo de desinstitucionalição consiste em 

ofertar liberdade para pessoas que em algumas situações nunca a tiveram e o grande desafio 

da GSMAD do Recife é avançar na proposta de atenção extramuros.  

 

Paralelamente as residências é necessário a construção de novos espaços de 

participação dos moradores na comunidade que residem. [...] A proposta de 

atenção extramuros esbarra na limitação de ser incipiente na rede centros de 

convivência, programas de geração de renda e oportunidades de emprego 

(Entrevistado 2 - RAPS Recife). 

 

A ausência de centros de convivência previstos na RAPS no componente de atenção 

básica e programas de geração de renda e emprego também incluídos na referida rede, mas 

no componente de reabilitação psicossocial, são apontados pelos entrevistados como falha 

da rede municipal de saúde mental do Recife que comprometem a desisntitucionalização e, 

consequentemente, minam os avanços conquistados pelos SRT.  

 Ressalta-se que a proposta inicial das RT consiste em serem moradias para egressos 

de internações de longa permanência e que até o presente momento o cotidiano corresponde 

a essa finalidade. Mas não se pode deixar de estar vigilante quanto à concepção enraizada 

na premissa de que na ausência dos hospitais psiquiátricos, toda pessoa com transtorno 

mental deva ir para SRT. 

 A caracterização da RAPS-Recife realizada nesse estudo, apresentou uma rede 

municipal que apesar de caminhar para uma expansão de serviços, demonstra fragilidade 
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em todos os componentes de atenção analisados.  O reduzido número de CAPS 24h 

compromete o acompanhamento das situações de crise, o que é agravado pela ausência de 

uma emergência psiquiátrica municipal e pelo quantitativo insuficiente de leitos integrais 

em hospitais gerais. Também pode-se constatar que a desospitalização no município ainda 

é um processo que encontra-se longe de ser concluído, em partes devido a precariedade, e 

em alguns casos inexistência, das RAPS nos municípios do interior do estado. Além de que 

a ausência de centros de convivências constitui-se em barreira frente a inclusão social.  

 

5.2 A Regulação em saúde mental na cidade do Recife 

 

Como a seguir estão contemplados alguns aspectos sobre a regulação em saúde, no 

que se refere a sua interface com a saúde mental, é conveniente que ao leitor seja 

apresentado o organograma da Secretaria Executiva de Regulação em Saúde (SERS) do 

município (Figura 8).  

Estão destacadas na Figura 8 (cor preta) as gerências responsáveis pelos processos 

de regulação em saúde mental apresentados nos resultados discutidos. 

 
Figura 8 – Organograma da Secretaria Executiva de Regulação em Saúde do Recife 

 
Fonte: Secretaria Executiva de Regulação em Saúde do Recife. 

Legenda:  

SERS – Secretaria Executiva de Regulação em Saúde 

GGRA – Gerência Geral de Regulação Assistencial 

GRH – Gerência de Regulação Hospitalar 

GRA – Gerência de Regulação Ambulatorial 

GRFA – Gerência de Redes e Fluxos Assistenciais 

GGMAIS – Gerência Geral de Monitoramento da Assistência e Informação Estratégica em Saúde 

GCIES – Gerência de Contratos e Informações Estratégicas em Saúde 

GMAS – Gerência de Monitoramento da Assistência à Saúde 

GPP - Gerência de Programação e Processamento 

GCA – Gerência de Controle e Avaliação 

 

SERS

GGRA

GRH GRA GRFA

GGMAIS

GCIES GMAS GPP GCA
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Com vistas ao fortalecimento das RAS do Recife, inclusive a RAPS, a SMS, através 

da SERS, tem como uma das prioridades o aperfeiçoamento dos processos de regulação 

com a finalidade de garantir o acesso dos seus munícipes aos serviços (RECIFE, 2014). 

Apesar de já existir desde 2006 uma estreita aproximação entre a Gerência de Saúde 

Mental e a Gerência de Programação, Controle e Avaliação - GPCA (MAIA, 2007) que no 

atual organograma da SERS em Saúde corresponde a GMAS, a GPP e a GCA (conforme 

figura 8), essa comunicação se restringia as atividades de supervisão, credenciamento de 

serviços e acompanhamento contábil e financeiro. Apenas recentemente, a discussão sobre 

fluxo assistencial em saúde mental tornou-se pauta comum entre essas gerências. 

Mas destaca-se que ao se pensar o fluxo assistencial em saúde mental a perspectiva 

que se sobrepõe é a da psiquiatria tradicional, na qual os problemas de saúde mental devem 

ser atendidos em serviços especializados. (SEVERO et al, 2011) 

Dois processos de regulação ganham ênfase na organização da RAPS-Recife. O 

primeiro diz respeito à regulação dos ambulatórios de saúde mental, constituídos pelos 

atendimentos psiquiátricos e psicológicos e a transformação do CAPS em unidade 

solicitante, com autonomia para marcação de consultas e exames. O segundo se refere ao 

processo de supervisão nos serviços de saúde mental, entenda-se, hospital psiquiátrico, 

módulos de reabilitação psicossocial, SRT e CAPS. Esses dois processos serão a seguir 

detalhados e discutidos. 

Diante do papel que a regulação em saúde pode assumir frente às RAS, seja na 

defesa dos direitos e necessidades dos usuários ou no monitoramento do funcionamento da 

rede (MAGALHÃES, 2014), essa aproximação se configura em um marco importante para 

a saúde mental do Recife. 

 

5.2.1 O processo regulatório nos CAPS e nos ambulatórios de saúde mental  

 

A regulação do fluxo assistencial em saúde mental no Recife apresenta duas 

dimensões.  A primeira que propõe a aproximação do CAPS com o processo regulatório, 

com vista a transformá-lo em unidade solicitante2. A outra dimensão discute o fluxo dos 

ambulatórios de saúde mental, tanto para consultas psiquiátricas, quanto psicológicas. 

                                                             
2 O Manual Operacional de Regulação do Acesso Ambulatorial da SERS da cidade do Recife detalha 

alguns conceitos peculiares a dinâmica da regulação em saúde, inclusive a classificação dada aos 

estabelecimentos ou unidades de saúde. Assim, classifica as unidade de saúde em três tipos: 

Solicitante - é aquela que apenas solicita agendamentos (consultas ou exames); 

Executante – Aquela que apenas realiza o atendimento; 
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A primeira proposta foi amplamente discutida nos fóruns distritais, já mencionados 

anteriormente, desde o ano de 2014. Cabe esclarecer que por se tratar de um processo que 

aguardava deflagração quando a etapa de coleta da presente pesquisa foi encerrada, suas 

contribuições e/ou desafios após execução não foram alvo de análise. 

Assim, será apresentada a proposta construída coletivamente entre os profissionais 

de saúde mental, entenda-se gestão e trabalhadores da GSMAD e os da SERS, 

especificamente os profissionais da Gerência de Redes e Fluxos Assistenciais (GRFA), mas 

não efetivada até o término do período de coleta de dados desse estudo. 

Ressalta-se que o fluxo de acesso ambulatorial às consultas e exames procede da 

seguinte forma: o usuário que é acompanhado pelo CAPS quando necessita de quaisquer 

consultas com especialistas (cardiologista, neurologista) é encaminhado para a unidade de 

saúde da atenção primária de referência. Essa por sua vez, é responsável pela marcação da 

consulta através do Sistema Nacional de Regulação (SISREG)3. Esse fluxograma de 

agendamento está demonstrado na figura 9. 

 
Figura 9– Fluxograma simplificado do processo de agendamento ambulatorial através SISREG. 

 

 
Fonte: Manual Operacional de Regulação do Acesso Ambulatorial 2ª edição, 2014. Secretaria Executiva de 

Regulação em Saúde do Recife. Disponível em: 
http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/manual_regulacao_ambulatorial2_20140606.pdf 

 

Em um estudo acerca da integração entre níveis assistenciais em grandes centros 

urbanos (ALMEIDA et al 2010), caso da cidade do Recife, a marcação para atenção 

                                                             
Executante/solicitante – agrega as características de solicitante e executante. 
3 Esse sistema online, disponibilizado pelo departamento de informação do SUS (DATASUS) é responsável 
pelo gerenciamento de todo complexo regulatório indo da APS à internação hospitalar. O mesmo, segundo 
Almeida et al (2010), além de regular o acesso e marcação de consultas e exames permite o monitoramento 
online de filas de espera. Constitui-se em importante ferramenta para a regulação assistencial. 
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especializada é feita a partir dos serviços da APS. Mas a Secretaria Municipal de Saúde 

propõe uma inovação no fluxo de acesso à atenção especializada. 

Dessa forma, com a proposta de tornar o CAPS uma unidade solicitante, o usuário 

através do próprio CAPS terá acesso a toda rede de saúde da cidade do Recife. Assim, o 

usuário não mais se deslocará para sua unidade de referência na APS para marcar consultas. 

O CAPS através do SISREG realizará a marcação de consultas e/ou exames dos usuários 

que estão sob seu acompanhamento.  Esse fluxo está representado na Figura 10.  

 

Figura 10 – Fluxo de acesso ambulatorial proposto para os usuários do CAPS 

 
Fonte: Gerência de Redes e Fluxos Assistências – GRFA/ Secretaria Executiva de Regulação em Saúde 

 

 

Destaca-se que a transformação do CAPS em unidade solicitante é um processo 

complexo e que tem sido amplamente discutido. Além do mais, apesar de se pretender 

unificar o fluxo de acesso para os CAPS de todos os DS, estabelecendo-se uma grade de 

exames e especialidades que poderão ser solicitados, as peculiaridades de cada Distrito 

foram consideradas e contempladas nas discussões que antecederam a construção da 

proposta acima.  

Também foram consideradas as particularidades da clínica, que são diferenciadas 

entre o público de transtorno e o público usuários de drogas. 
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Algo que foi levado muito em consideração, foram as características de cada 

Distrito aqui em Recife. Pois cada Distrito assume uma característica diferente 

do outro, tanto pelo quantitativo de população, como pelo próprio funcionamento 

da rede distrital. E é um processo que vamos precisar construir... já construímos 

essa espinha dorsal para saber como seria estabelecido esse fluxo com cada 

serviço, mas cada distrito vai ter a sua característica. Alguns vão avançar mais, 

outros nem tanto (Entrevistado 08 - RAPS Recife). 

 

A autonomia dada ao CAPS no agendamento ambulatorial de consultas e exames é 

vista pelos participantes do estudo como essencial para a garantia da integralidade do 

cuidado, mas são sempre feitas ressalvas para que o CAPS não se torne um serviço 

“marcador de consulta”. Assim, já se antecipam algumas preocupações de possíveis 

situações que podem surgir com a transformação do CAPS em unidade solicitante. 

Uma das apreensões dos profissionais é que o CAPS ao ter autonomia para marcar 

consultas especializadas ou exames e, consequentemente, facilitar a marcação para o 

usuário, contribua para a permanência deste no CAPS, pois esses usuários, geralmente, não 

se sentem acolhidos em outros serviços da rede de saúde. Dessa forma, poderiam postergar 

sua alta em proveito de conseguir acesso facilitado a outras especialidades. Atrelada a essa 

questão, há o entendimento de que esse processo pode tornar-se fator negativo caso incida 

na vinculação do usuário à APS. Apesar do usuário encontrar-se em tratamento no CAPS, 

seu cuidado em território, inclusive para acompanhamento de questões não psiquiátricas, 

deve ocorrer preferencialmente na USF. 

 

[...] gente tem a preocupação disso não ser um fator para o usuário querer ficar 

ainda mais no serviço. Porque vai ser uma facilidade que o usuário vai encontrar. 

Talvez através do CAPS seja mais fácil uma marcação de alguma especialidade 

do que se ele for pelas vias normais e então, vamos estar tirando mais ainda esse 

sujeito do território, da sua unidade de saúde (Entrevistado 08 - RAPS Recife) 

 

O CAPS terá autonomia para fazer algumas marcações através do SISREG, 

agora, isso a gente tem que ter um imenso cuidado para que mais uma vez o 

CAPS não entre nessa onipotência, dando conta de tudo, porque se eu sou um 

cidadão e moro no território, a minha unidade mais próxima é da atenção básica 

(Entrevistado 10 - RAPS Recife). 

 

Outra questão levantada diz respeito à possibilidade do CAPS se transformar em 

porta de entrada para a marcação de consulta. O receio é que estando a população ciente de 
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que o CAPS pode fazer a marcação de consultas com psiquiatra e outros, a mesma se 

enderece a esse serviço com tal finalidade. O que sobrecarregaria o serviço com mais 

acolhimentos, sem que os casos tenham indicação de acompanhamento pelo CAPS. Por 

isso, é consenso que o papel do CAPS no processo de regulação do acesso ambulatorial é 

o de efetuar a marcação de consultas e/ou exames para os usuários que são por ele 

acompanhados. 

Houve realmente muitas discussões sobre que papel era esse que o CAPS vai 

exercer dentro da regulação, pois temos muito receio que a população descubra 

que o CAPS faz marcação e a gente comece a ter fila na porta... Temos que ser 

muito tranquilos, ter um foco muito grande para acionar a regulação para os 

nossos usuários, seja para questões clínicas, que às vezes precisa, seja para 

conseguir a vaga de psiquiatria para dar alta (Entrevistado 7 - RAPS Recife). 

 

Quanto ao fluxo estabelecido para o acesso ambulatorial dos usuários internos nas 

clínicas psiquiátricas conveniadas ao SUS/Recife, foi definido, conforme demonstrado na 

Figura 11, que os médicos das referidas clínicas solicitem diretamente via e-mail à Gerencia 

de Regulação Ambulatorial a consulta que se fizer necessária com o especialista. Cabe a 

Gerência por fim, retornar para a clínica solicitante informando a data, horário e local em 

que se realizará a consulta.  

 

Figura 11 – Fluxo de acesso ambulatorial dos usuários institucionalizados nas clinicas psiquiátricas 

conveniadas ao SUS/Recife.  

 

Fonte: Gerência de Redes e Fluxos Assistências – GRFA/ Secretaria Executiva de Regulação em Saúde 

 

O fluxo ilustrado viabiliza o acesso desse grupo específico de usuários, que devido 

ao contexto de institucionalização e preconceito que os permeiam, encontravam-se sem 

acesso aos atendimentos em policlínicas tanto para consultas, quanto para exames.  

Quanto ao processo regulatório nos ambulatórios de saúde mental, há distinção nos 

fluxos de acesso às consultas psiquiátricas e às consultas psicológicas. Enquanto o primeiro 
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já está regulado via SISREG, as consultas psicológicas ainda são marcadas por demanda 

espontânea nas policlínicas ou através de encaminhamento direto. 

Observa-se quatro tipos distintos de fluxos de acesso ambulatorial para a saúde 

mental, conforme a Figura 12 

 

Figura 12 – Fluxos de acesso ambulatorial em saúde mental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: * Apenas as Policlínicas Gouvêa de Barros e Agamenon Magalhães possuem fluxo regulado 

via SISREG para atendimentos de 1ª vez. O acesso se dá através da USF. Os retornos são marcados 

nas policlínicas. 

  

Paralelamente a esses fluxos de acesso, a GRFA estabeleceu um fluxo para 

transcrição de receita psiquiátrica por clínicos. Nas policlínicas em que o usuário é 

acompanhado por psiquiatra e, portanto, o clínico tem acesso a seu prontuário, a transcrição 

de receita pode acontecer até três meses, período no qual uma reavaliação psiquiátrica será 

realizada. 
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[...] algumas unidades que tem psiquiatra, quando há a necessidade de consulta 

para transcrição médica, transcrição de receita, o próprio clínico da unidade faz 

essa transcrição. Pega o prontuário do usuário, vai lá e transcreve essa receita, 

com o ressalvo de que ele só pode fazer essa transcrição três vezes... duas vezes, 

que são três meses da receita, então após esses três meses o usuário tem que 

voltar obrigatoriamente ao psiquiatra pra fazer a reavaliação dele, se vai 

continuar com a medicação se vai trocar [..] (Entrevistado 03 - SERS). 

 

A necessidade de se iniciar o processo de regulação nos ambulatórios de saúde 

mental no Recife, particularmente no de psiquiatria, ocorreu devido ao contexto de extrema 

resistência dos profissionais desses serviços em avançar no processo de alta clínica. Havia 

ausência de agenda para novas consultas e manutenção de fila de espera.  

Antes do processo regulatório debruçar-se sobre essa questão, eram os profissionais 

que detinham o controle sobre a agenda, consequentemente, controlavam o acesso dos 

usuários. 

Nós tínhamos até pouco tempo os ambulatórios fechados, sem data prevista para 

vagas de novas consultas e muitas vezes a agenda no colo do profissional. E não 

conseguíamos avançar. Participei de várias processos diretamente com os 

profissionais e tinha médicos que diziam "olhe a agenda é minha, os pacientes 

são meus e quem decide quem entra e quem sai sou eu", Eles faziam dos 

consultórios seus consultórios particulares, eles davam ao usuário o tempo que 

eles queriam, desconsideravam que estão dentro de um serviço público e que a 

demanda estava na porta batendo. Eles não queriam saber o que estava se fazendo 

com essas pessoas, com essas tantas pessoas que estavam lá, na fila de espera 

que nunca andava (Entrevistado 09 - RAPS Recife).  

 

[..] o que é que estava acontecendo antes: o usuário estagnado, pois permanecia 

por longos períodos em atendimento psiquiátrico para manutenção de prescrição 

de medicamentos e o profissional também, praticamente estagnado [...] 

(Entrevistado 03 - SERS) 

 

Diante dessa realidade o processo regulatório do fluxo de acesso às consultas 

psiquiátricas teve como objetivo principal fazer a “fila andar”, ou nas palavras de um dos 

entrevistados “oxigenar a fila”. Ao incidir principalmente sobre o primeiro acesso, esse 

processo proporcionou disponibilidade de agenda para atendimentos de primeira vez. 

Mas a importância desse processo não se restringe em organizar a dinâmica do 

ambulatório. Regular o fluxo de acesso em psiquiatria repercute na organização da RAPS 
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de forma geral. Ao se regular o acesso à consulta psiquiátrica em nível ambulatorial, mais 

vagas ficam disponíveis e dessa forma os usuários que são acompanhados pelo CAPS e 

possuem indicação de alta, mas ainda precisam de suporte ambulatorial, se beneficiam 

dessa modalidade dando continuidade ao seu tratamento no ambulatório. 

É preciso levar em consideração também, que os usuários que recebem alta do 

ambulatório são contra referenciados para suas unidades de origem, sejam USF ou unidades 

básicas tradicionais. Assim, obriga-se a reflexão sobre o cuidado da saúde mental na APS. 

 

[..] alguns lugares mais tradicionais, tem pacientes de anos com o médico apenas 

transcrevendo a mesma medicação, então é necessário que se trace uma 

regulação nesse processo se não a gente vai continuar como está: o CAPS ficava 

cheio porque não tinha como encaminhar para o ambulatório, o ambulatório se 

dizia cheio e por isso não abriam vagas e os pacientes nunca podiam ir para 

atenção básica e o processo para [...] (Entrevistado 09 - RAPS Recife; grifo da 

autora) 

 

Conforme grifado na fala acima, nota-se que ainda persiste na prática ambulatorial, 

a conduta centrada na medicalização. Ao se regular a especialidade psiquiátrica, atua-se 

sob a prática de “transcrição de receita” que mantem os usuários no ambulatório sem 

perspectiva de alta e sem reavaliação adequada. Dessa forma, esse processo de regulação 

contribui para a reflexão das práticas que perpetuam o modelo tradicional de atenção 

psiquiátrica. 

Por outro lado, conforme observado, a conduta centrada na sintomatologia e na 

prescrição medicamentosa, ainda arraigada ao ambulatório de psiquiatria da cidade do 

Recife é que confere facilidade para se regular o fluxo de acesso à essa especialidade. 

 

[...] psiquiatria é muito fácil de você regular, primeira vez e retorno. [...] o 

usuário, vai ao médico é feito uma primeira consulta, é feita a anamnese do 

usuário na qual se observa que ele está precisando de tal medicação. Então, esse 

fluxo tem como ser regulado pelo sistema, porque normalmente, depois que o 

usuário está um pouco mais estabilizado o psiquiatra quer vê-lo: “oh volte daqui 

a três meses quando acabar a receita da medicação para fazer uma nova 

avaliação. (Entrevistado 03 - SERS) 

 

Destaca-se que a dificuldade de avançar no processo de alta dos usuários assistidos 

pela modalidade ambulatorial, mas que poderiam ser acompanhados em sua unidade de 
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referência na APS, não se limitou apenas às questões relacionadas à resistência do 

profissional. Como pode ser observado na fala do entrevistado 03, há uma dependência do 

usuário para com esse serviço. 

 

Um dos problemas que a gente enfrentou no início da regulação da psiquiatria 

foi a questão do desmame... o processo do desmame é que é complicado! Essa 

foi nossa maior dificuldade inicial, quebrar isso ("desmame"). Tanto por conta 

dos usuários como por conta dos profissionais. Os dois eram viciados, vamos 

dizer assim (Entrevistado 03 - RAPS Recife). 

 

Ao investigar o acesso à rede assistencial do Recife, a partir do caminho percorrido 

da APS à atenção especializada, Sousa et al (2014) pontua que a fragmentação do cuidado 

e o acesso restrito à assistência especializada, são realidades não superadas, apesar dos 

fluxos assistenciais estabelecidos via central de regulações. 

Apesar da rede de saúde do Recife já possuir um fluxo regulado para a marcação 

das consultas ambulatoriais em psiquiatria, esse fluxo não se traduz em acesso, como 

ilustrado abaixo: 

O usuário de transtorno quando ele sai do CAPS, às vezes ele precisa de um 

ambulatório, de um psiquiatra. Ele vai para o PSF, vai ser visto no PSF e vai para 

a fila de espera. Uma lista de espera que as pessoas alegam que demora muito. 

[...] No território X, nós temos muitos psiquiatras, nós somos a “elite da 

psiquiatria” (risos) mas mesmo assim a demanda é muito grande e o usuário fica 

em uma lista de espera grande. Então, o paciente se cansa de ir no posto e ouvir 

"não tem, não tem", "hoje não tem a marcação, não conseguiu", vai duas, três, 

quatro vezes e acaba desistindo. Ele fica sem atendimento psiquiátrico, vai ficar 

sem medicação, entra em crise de novo e volta para o CAPS (Entrevistado 1 - 

RAPS Recife). 

 

Muitas dificuldades foram apontadas na efetivação do processo regulatório em 

saúde mental que a princípio deveria potencializar a promoção do acesso equânime, integral 

e qualificado. Entre elas a baixa cobertura da USF que compromete o acesso do usuário ao 

psiquiatra, uma vez que a marcação acontece via SISREG e a unidade solicitante é a USF.  

Quanto a essa questão, um grupo em particular precisa ser distinguido dos demais: 

os moradores dos SRT. Considerando que as RT estão em sua maioria localizadas em 

regiões não cobertas por USF, coloca-se a questão se a USF mais próxima seria a referência 

para as marcações. Mas, conforme fala que segue, não há a garantia de acesso. 
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[...] para as Residências Terapêuticas, que na maiorias das vezes estão 

localizadas fora da área de abrangência da atenção básica, a gente fez uma 

discussão para que o PSF mais próximo dessa residência terapêutica possa 

assumir as marcações das pessoas das residências, mas enfim não tá fechado 

não... (Entrevistado 10 – RAPS Recife) 

 

Como estratégia de enfrentamento à restrição de vagas para consultas psiquiátricas, 

utilizou-se o Apoio Matricial entre os psiquiatras e os médicos das USF. Mas o próprio 

processo regulatório ao delimitar um quantitativo obrigatório de abertura de vaga para 

consulta de primeira vez por psiquiatra impulsionou a redução da fila de espera que existia: 

 

Os momentos de conversa entre ambulatório e PSF foram realizados porque nós 

precisávamos devolver... fazer com que alguns usuários do ambulatório 

retornassem ao território. Pois o ambulatório era super lotado e não tinha vaga 

de consulta [...] Foi disponibilizado consultas para outras pessoas com mais 

necessidade, digamos assim, principalmente, as pessoas que saíram do CAPS 

que precisavam do ambulatório e não conseguiam vaga para primeira vez 

(Entrevistado 1 - RAPS Recife).  

 

 Sabe-se que o Apoio Matricial é reconhecido como importante dispositivo que atua 

na definição de fluxos, qualifica as equipes e promove assistência conjunta e compartilhada 

(CAMPOS et al, 2011). 

Quanto à agenda de consultas com psicólogos, o fluxo de acesso é objeto ainda em 

discussão e encontra-se sem a formalização do processo de regulação. No geral, o acesso 

se dá por demanda espontânea ou encaminhamento direto, salvo duas exceções, as quais 

ocorrem na Policlínica Gouvêa de Barros e na Policlínica Agamenon Magalhães. 

Nas situações acima, as consultas de primeira vez são reguladas e marcadas na USF 

via SISREG e as consultas de retorno são marcadas de acordo com a agenda do profissional 

na própria unidade executante, ou seja, na policlínica. 

Para alguns participantes da pesquisa o fato do acesso a essas consultas não ser 

regulado via SISREG possibilita aos profissionais do CAPS maior facilidade para agendá-

las. Esse agendamento acontece através de telefonema realizado do CAPS para a 

policlínica. 
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[...] na psicologia o fluxo é diferente, é por demanda espontânea e por isso, fica 

até um pouco mais fácil para o pessoal do CAPS conseguir entrar em contato 

com o Albert Sabin ou com o Clementino Fraga, por exemplo e através do 

telefonema conseguir agendar uma consulta (Entrevistado 01 - RAPS Recife)  

 

Por outro lado, a informalização desse fluxo condiciona o acesso do usuário ao 

relações pessoais que o profissional do CAPS mantém com os profissionais de outros 

serviços. Que ora pode ocorrer satisfatoriamente, ora não. Essa realidade corriqueira 

reforça a necessidade de tornar o CAPS uma unidade solicitante, discussão acima já 

detalhada, com vista a evitar que o usuário fique à mercê de fluxos informais de “acesso 

por conhecimento” e tenha garantido seu cuidado integral. 

 

Esse usuário do CAPS fica dentro de uma ilha é muito restrito o acesso dele. É 

ligar para amiga, “olha, fulana que trabalha não sei aonde...” “atende esse cara 

aí, marca essa consulta aí” (Entrevistado 3 - RAPS Recife) 

 

O contato informal entre profissionais consiste em uma realidade também de outros 

municípios (ALMEIDA et al, 2010; Santos et al, 2009) e oportuniza acesso desigual aos 

pontos de atenção e geralmente não seguem orientações clinicas. 

Dessa maneira, ao ceder espaço para alguns casos, impede-se que outros usuários, 

talvez mais necessitados, tenham acesso aos serviços. 

 Destaca-se que a regulação do acesso à psicologia ambulatorial na cidade do Recife 

ainda é um aspecto não resolvido, mas já se iniciou a discussão sobre seu funcionamento 

com o intuito de otimizar os agendamentos de primeira consulta e ampliar o acesso. 

Desponta como dificuldade para regular o acesso à essas consultas, a falta de uma 

legislação específica que sirva como parâmetro assistencial e a subjetividade inerente ao 

acompanhamento psicológico.  

A GRFA utiliza como parâmetro de cobertura assistencial a Portaria nº 1.101 de 

2002, porém a mesma não contempla os atendimentos psicológicos. Além do mais, para os 

participantes da pesquisa, a referida portaria precisaria ser revista uma vez que não 

corresponde aos desafios atuais da cobertura assistencial do SUS. Como alternativa a essa 

ausência de legislação específica, a gerência acima citada tem recorrido aos conselhos 

profissionais para orientação e diálogo constante com os psicólogos na tentativa de alcançar 
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um melhor entendimento e repercutir na em melhoria e ampliação dos atendimentos no 

ambulatório de psicologia.  

 

[...] a psicologia é extremamente abstrata, é uma questão de diálogo, de grupos 

terapêuticos e de evolução do usuário [...] a gente teve que inovar e a inovação 

foi essa a gente deu esse acesso a esse usuário de primeira vez, o usuário é 

atendido pelo psicólogo e lá dentro, ele faz o tratamento e o acompanhamento 

que precisar. Para regular a psicologia a gente está correndo atrás do que o 

conselho da categoria preconiza, o que é que a gente pode fazer e o que é que a 

gente não pode fazer. E tentamos chegar ao consenso com a realidade do sistema 

(Entrevistado 03 - SERS). 

  

Na psicologia o acompanhamento terapêutico tem caráter contínuo, singular e 

subjetivo. Dificultando a determinação de “x” consultas para que o processo de cuidado de 

determinado sujeito esteja concluído, ou “estabilizado”. 

Diante dessas particularidades da psicologia, o processo regulatório ainda não se 

expandiu para formalizar os retornos das consultas. A agenda para marcação de retorno 

permanece sob controle do profissional psicólogo. Porém, a GRFA propôs que entre quatro 

ou seis meses o usuário em acompanhamento seja reavaliado no sentido de dar 

encaminhamento ao seu cuidado, seja para que o mesmo continue a psicoterapia, vivencie 

o processo de alta ou siga em outra proposta de acompanhamento.  

Apesar dessas tentativas o acesso ao ambulatório de psicologia não é suficiente: 

 

[...] existe um quantitativo reduzido para vagas de primeira vez em psicologia. 

Às vezes o caso não é mais uma questão de psiquiatra é mais psicoterapia e não 

se consegue. Então assim. para gente até funciona, mas podia funcionar mais 

(Entrevistado 07 - RAPS Recife). 

 

 Ainda que fundamental, a discussão de fluxo e contra fluxo deve estar ancorada sob 

a reflexão mais ampla acerca do perfil assistencial de cada ponto de atenção, bem como, 

do papel ordenador e facilitador do aparato regulatório nas redes de atenção 

(MAGALHÃES, 2014). 

Dessa forma, se impõe o desafio à SMS do Recife aprofundar a interface regulação 

e saúde mental no que se refere à construção coletiva de protocolos assistenciais para o 

campo da saúde mental, com a finalidade de evitar que o processo de regulação do acesso 

se configure em burocracia sem sentido. 
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A esse respeito, Mendes (2014) sinaliza a urgente necessidade de superar o modelo 

assistencial que se pratica no SUS, modelo este concebido com base na gestão da oferta. E 

como observado nos resultados, também praticado pela SERS.  

 

5.2.2 Processo de supervisão nos serviços de saúde mental 

 

Com vista a monitorar periodicamente os serviços da rede de saúde do Recife, a 

GCA conta atualmente com 17 supervisores, dos quais três são responsáveis pela 

supervisão nos serviços de saúde mental, quais sejam: os CAPS, os SRT, os módulos de 

reabilitação psicossocial e o hospital psiquiátrico remanescente. 

As supervisões aos serviços supra citados são realizadas ao longo do ano com 

objetivo de monitorar questões relacionadas à atualização do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - CNES e equipe mínima adequada, infraestrutura, produção de 

procedimentos, completude dos prontuários quanto ao Projeto Terapêutico Singular e 

também verificam a satisfação dos usuários sobre seu acompanhamento. 

Genericamente a supervisão incide sobre os processos que envolvem a 

infraestrutura, condições de trabalho e as relações que os serviços estabelecem com os 

usuários.  

Apesar do objeto da supervisão ser distinto quanto ao tipo de serviço a ser 

monitorado, se sobressaem algumas características que traçam uma linha comum nesse 

processo como sua função educativa e sua abordagem direcionada à humanização do 

trabalho.  

Mas cabe lembrar que a supervisão traz em si questões contraditórias à dimensão 

pedagógica, pois consiste em um processo relacionado com a cobrança e com o controle 

(Nunes, 1986). 

Por se tratar de um olhar externo, torna-se sensível a questões que muitas vezes não 

são percebidas pelos profissionais envolvidos por estarem contaminados com a rotina da 

instituição. Assim consegue captar fragilidades que comprometem a assistência em saúde 

mental. 

 

 

Quando o supervisor contempla o cenário, ele olha a realidade e a crítica, mas 

também tem uma contribuição, uma função educativa (Entrevistado 05 - SERS). 
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A supervisão é você chegar perto e poder contribuir, com o olhar de quem não 

está no dia a dia, não está contaminado pelas dificuldades que todos nós 

encontramos no dia a dia, e trazer o que pode ser melhorado, o que tem ainda de 

frágil (Entrevistado 09 - RAPS Recife). 

 

Há um consenso entre os entrevistados de que a supervisão na saúde mental consiste 

em um olhar crítico, agregador e propositivo, fundamental para a melhoria da qualidade da 

assistência prestada ao usuário e estímulo aos serviços. O que se alinha com seu caráter 

pedagógico (MATUMOTU, 2005) 

Sua importância também é destacada como um olhar vigilante das relações 

estabelecidas entre município e prestador de serviços. A exemplo, da supervisão que ocorre 

nos SRT. Esses serviços são gerenciados atualmente pelo IMIP Hospitalar e Santa Casa de 

Misericórdia do Recife. Sua atuação nesse aspecto consiste não só em apontar fragilidades 

e sugerir melhorias, mas servir de veículo de transparência frente à relação estabelecida 

entre o setor público e o privado. 

 

Acho fundamental porque estamos em um processo de ampliação que envolve 

dois lados, o município contratando e o prestador que precisa dar conta do foi 

contratado. [...] Eu acho necessário que tenha um olhar de fora para avaliar e para 

sugerir e apontar o que pode ser melhorado [...] (Entrevistado 09 – RAPS Recife) 

 

Observa-se que dependendo do serviço submetido à supervisão, esse processo 

incorpora contornos diferenciados. No hospital psiquiátrico a finalidade principal desse 

processo é contribuir para evitar internações frequentes; já nos Módulos de Reabilitação 

Psicossocial é monitorar o avanço do processo de desisntitucionalização. Nos SRT, voltar 

o olhar para o fluxo da rede questionando a garantia de cuidado integral e a reinserção dos 

moradores em seus territórios. 

 

No hospital, se tem o cuidado de acompanhar como é que está sendo essa 

internação[...] Para que não se tenha internações com frequência [...] A equipe 

hoje, ela está mais atenta porque sabe que são monitorados [...]sempre é pedido 

o quantitativo de entrada e a saída desses usuários, período de duração da 

internação, evolução dele dentro desse quadro sintomatológico e sua 

programação para alta (Entrevistado 06 - SERS). 
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No caso dos módulos se acompanha o processo dos que estão voltando para casa, 

os que estão indo para as residências terapêuticas.  Como está ocorrendo o 

trabalho da equipe [...] a gente faz esse processo de monitorar se realmente essas 

ditas unidades estão cumprindo com o processo do trabalho de 

desinstitucionalização (Entrevistado 02 - RAPS Recife). 

 

[...] Nas Residências Terapêuticas discute-se a própria dificuldade dos fluxos em 

relação a alguns distritos, pois identificam que alguns moradores, apesar de 

necessitarem de um cuidado clínico maior esse está aquém de suas 

necessidades... então chega uma pessoa que diz "oh, a gente tá vendo, a gente vai 

por isso em relatório..." (Entrevistado 05 – SERS) 

 

Credita-se à supervisão a capacidade de provocar melhorias no serviço, devido ao 

fato da equipe de supervisores ser formada por profissionais com propriedade acerca da 

política de saúde mental, os quais produzem como produto de suas vistorias, relatórios que 

seguem para a diretoria do Distrito o qual a unidade supervisionada pertence, e à gerência 

de Saúde Mental. Esses relatórios são compreendidos como um subsídio a mais para que 

as equipes dos serviços reclamem por qualidade na assistência e revejam seus processos de 

trabalho no que se refere à produção de procedimentos.  

Apesar de não constar na literatura estudos que abordem a supervisão na perspectiva 

da regulação em saúde no campo da saúde mental, o tema da supervisão aparece na 

literatura nacional comumente vinculado ao programa de saúde da família (MATUMOTU, 

2005; SILVA, 2002). Assim, essa temática se apresenta como campo aberto para 

investigação e aprofundamento.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente investigação revelou em seus resultados que mesmo após mais de uma 

década desde que foi promulgada a lei Paulo Delgado, acionadora do processo que 

redirecionou a assistência em saúde mental no país, a rede substitutiva ainda se apresenta 

como uma meta a ser alcançada na cidade do Recife. 

A RAPS Recife encontra-se incompleta e insuficiente quando se observa os 

componentes previstos na formatação ministerial sugerida pela portaria nº 3.088 de 2011. 

A ausência de pontos de atenção imprescindíveis à assistência em saúde mental fragmenta 

a rede municipal e compromete o acesso dos usuários aos serviços, bem como o seu cuidado 

integral. 

Salienta-se também que o modelo manicomial permanece vivo, pois o processo de 

desospitalização não foi finalizado no município. Apesar da Gerência de Saúde Mental ter 

instituído como estratégia para avançar nesse processo, a criação dos Módulos de 

Reabilitação Psicossocial, o fundamento excludente que permeia esses serviços se manteve 

intocável. Cabe lembrar que os “atuais” Módulos de Reabilitação Psicossocial são os 

mesmos hospitais psiquiátricos de outrora, apenas com uma nova denominação. 

Além de que na cidade do Recife os ambulatórios de saúde mental assumem a 

posição de complementariedade ao modelo hospitalocêntrico, uma vez que seu 

funcionamento encontra-se submerso na centralidade do saber psiquiátrico, na 

medicalização e na atenção individualizada dos sujeitos. Dessa forma, é um ambulatório 

dissonante da Reforma Psiquiátrica. 

Em termos de análise das questões específicas do estudo nota-se que na RAPS 

Recife alguns componentes dessa rede mostraram-se fragilizados, como é o caso da 

Atenção psicossocial estratégica, que não possui CAPS III em número adequado ao 

quantitativo populacional do município. Esses dispositivos são imprescindíveis para o 

acompanhamento das situações de atenção à crise.  

Outro componente vulnerável é a Estratégia de desinstitucionalização, pois apesar 

da expansão do número de SRT o município não avançou na desisntitucionalização dos 

egressos de hospitais psiquiátricos. A ausência de Centros de Convivência e de ações 

intersetoriais se constitui em barreira frente a inclusão social e a desconstrução de 

preconceitos.  
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No tocante ao componente de atenção às urgências e às emergências, a inexistência 

de emergência psiquiátrica municipal cria uma lacuna que debilita os demais componentes 

analisados configurando-se em um vazio assistencial às pessoas em sofrimento mental. 

 Portanto, apesar de ter avançado na expansão do número de serviços, entenda-se 

SRT e leitos integrais, a RAPS Recife carece de pontos de atenção cruciais para o 

acompanhamento integral dos seus usuários. 

No que concerne à interface da RAPS Recife com a Regulação em Saúde, há 

evidências de que o estreitamento da relação entre a saúde mental e a regulação consiste 

em ganho ímpar para o funcionamento em rede.  

Nessa interface, o processo de regulação dos fluxos de acesso às consultas 

psiquiátricas e a supervisão nos serviços de saúde mental, se constituíram em suporte à 

RAPS-Recife, por incidir nessa rede de forma a auxiliar sua qualificação e interlocução 

com a os demais serviços de saúde da cidade do Recife.  

Ainda que o processo de regulação dos fluxos de acesso às consultas psicológicas e 

a transformação do CAPS em uma unidade solicitante, com autonomia para marcação de 

consultas e exames, não sejam processos concluídos, cabe destacar a importância da 

aproximação da regulação em saúde em ambos os processos. 

Mas ressalva-se que a aproximação entre a regulação em saúde e a saúde mental na 

cidade do Recife é algo recente e que para seu aprofundamento são pertinentes algumas 

reflexões acerca da lógica do processo regulatório, que tem uma tendência a generalizar 

fluxos, contrapondo a lógica de cuidado em saúde mental de valorizar as singularidades 

plurais. Além disso, novos parâmetros assistenciais deverão ser estabelecidos.  

Por fim, conclui-se que o desafio de garantir assistência respeitando os preceitos da 

reforma psiquiátrica e o de estruturar os pontos de atenção às pessoas em sofrimento 

psíquico no formato da RAS, configura-se em desafio para Recife, consoante com o 

contexto nacional. O modelo de Rede para a saúde mental desenvolvido pela Secretaria de 

Saúde do Recife ainda é médico centrado, privilegiando os serviços especializados e se 

distancia da proposta da RAS, na qual a APS é o centro coordenador do cuidado. 

Este estudo não teve a pretensão de encerrar o debate acerca do tema que envolve a 

RAPS e o processo de regulação em saúde em saúde mental, mas contribuir com a 

discussão. Por isso, e diante da complexidade que envolve a problemática, indica a 

importância de outros estudos que envolvam não só o ponto de vista de gestores e 

profissionais da rede, mas também dos usuários e de seus familiares. 
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APÊNDICE A - Protocolo de coleta de dados 

 

1. Projeto de pesquisa – Considerações gerais 

 

A pesquisa tem como objetivo geral: 

Compreender, no âmbito da Política de Saúde Mental da cidade do Recife, a 

organização da RAPS municipal destinada aos adultos em sofrimento psíquico, bem como 

os processos de regulação da atenção que incidem sob seu funcionamento. 

 

Seus objetivos específicos são: 

 

3. Caracterizar a rede de saúde mental do Recife considerando: 

c. A distribuição geográfica por distrito sanitário 

d. A organização da rede de acordo com os componentes propostos na portaria nº 

3.088/2011 que dispõe sobre a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS 

4. Analisar os processos de regulação da atenção que incidem sobre o funcionamento da 

RAPS Recife, inclusive a regulação do fluxo ambulatorial de consultas psiquiátricas e 

psicológicas e a supervisão nos serviços de saúde mental.  

 

Antes de iniciar coletas em campo, o referencial teórico deverá ser retomado e revisado 

durante a análise dos resultados. Como corpus teórico para o desenvolvimento dessa 

pesquisa constam as concepções acerca da regulação em saúde, reforma psiquiátrica 

brasileira, rede de atenção à saúde e rede de atenção psicossocial (RAPS). 

 

2. Procedimentos de campo 

 Em todos os locais onde acontecerão a coleta de dados apresentar a Carta de 

Anuência da Secretaria Municipal de Saúde - SMS do Recife e o parecer do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco – CEP-UFPE. 

 Também será apresentado os objetivos da pesquisa e esclarecidas dúvidas sobre o 

desenvolvimento da mesma. 

 Obter com a diretoria de planejamento os relatórios de gestão do período que 

compreende 2001-2014 e os planos municipais 2006-2009 e 2010- 2013 para leitura 

preliminar. 
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 Entrar previamente em contato com os sujeitos da pesquisa para agendar data, 

horário e local da entrevista considerando disponibilidade dos participantes. 

 Antes do início de cada entrevista proceder com leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE, explicação de objetivos do estudo, esclarecimento de 

dúvidas e assinatura do TCLE. 

 Iniciar entrevistas seguindo sequência pré-estabelecida, com o objetivo de 

compreender a partir do todo as particularidades do objeto estudado:  

1) Entrevistar profissionais da Gerência de Saúde mental, álcool e outras drogas 

para ter a compreensão da organização da rede de serviços e identificação inicial 

processos de regulação da atenção que incidem sobre a RAPS a política de saúde 

mental. 

2) Entrevistar profissionais que compõe a Secretaria Executiva de Regulação em 

Saúde buscando particularidades dos processos de regulação referentes a 

atenção em saúde mental e suas possíveis lacunas.  

3) Entrevistar referências distritais em saúde mental e profissionais dos CAPS para 

identificação do funcionamento da rede em saúde mental em seus respectivos 

distritos sanitários. 

 

 Ao final de cada entrevista solicitar aos entrevistados documentos institucionais que 

julguem relevantes para a pesquisa e que ainda não foram incorporados a coleta. 

 

3. Objetivos específicos, variáveis e fonte de informações 

 

Para facilitar e qualificar a coleta de dados o quadro a seguir servirá de guia. O 

mesmo apresenta para cada objetivo específico uma síntese de questões/variáveis e 

potenciais fontes de informações. 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

Objetivos específicos Variáveis Potenciais fontes de 

informação 

Descrever a rede de 

saúde mental do Recife 

considerando: os 

componentes propostos 

na portaria Nº 

3.088/2011 (RAPS), a 

distribuição geográfica 

por distrito sanitário e 

sua composição 

público-privada. 

 

A) Componentes da RAPS 

1. Atenção psicossocial especializada 

- Quantidade, modalidade e cobertura  

- Unidades com oferta de atendimento ambulatorial 

em psiquiatria e psicologia, quantidade de 

profissionais. 

2. Atenção à urgência e emergência 

- Unidades de urgência e emergência em saúde 

mental  

3. Atenção hospitalar 

- Quantidade e tipo de hospitais de retaguarda para 

internação, número de leitos psiquiátrico e de saúde 

mental. 

4. Estratégias de Desinstitucionalização 

- Quantidade, tipo e composição de profissionais dos 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) 

- Quantidade e hospitais de funcionamento dos 

módulos de reabilitação psicossocial 

 

Distribuição dos serviços por DS 

 

 Relatórios de 

gestão (2010- 

2013) e 

programação anual 

de saúde (2014) da 

coordenação de 

saúde mental, 

álcool e outras 

drogas;   

 Dados dos sistemas 

de informação em 

saúde 

(SIA/SIH/CNES) 

 Entrevista 

semiestruturada 

com equipe da 

coordenação de 

saúde mental, 

álcool e outras 

drogas. 

Analisar os 

mecanismos de 

regulação da atenção da 

Política de Saúde 

mental quanto aos 

aspectos relacionados 

ao acesso e 

funcionamento em 

rede. 

1. Regulação da porta de entrada (acesso/triagem) 

nos CAPS 

2. Oferta e os fluxos de atenção ambulatorial de 

consultas em saúde mental (psiquiatria e 

psicologia) 

3. Fluxo de atenção à crise: 

4. Retaguarda de leitos na saúde mental e fluxo da 

atenção hospitalar (hospital psiquiátrico/ 

hospital geral) 

5. supervisão dos hospitais psiquiátricos (módulos 

de reabilitação, CAPS, residências terapêutica) 

6. Papel/lugar desempenhado pelo CAPS na rede 

de saúde mental 

7. Estratégias para qualificação dos 

encaminhamentos à atenção especializada 

(CAPS, ambulatórios): 

- apoio matricial (supervisão clínica, atendimento 

compartilhado)  

 Relatórios (2010-

2013) e 

programação anual 

de saúde (2014) 

gerados pela 

coordenação de 

saúde mental, 

álcool e outras 

drogas e secretaria 

executiva de 

regulação da saúde 

 Entrevista 

semiestruturada 

(coordenação de 

saúde mental, 

álcool e outras 

drogas/secretaria 

executiva de 

regulação da 

saúde/profissionais 

CAPS e referências 

distritais em saúde 

mental.) 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

 

Data e lugar da entrevista: _________________________________________________ 

Hora de início/de finalização:_______________________ Duração: _______________ 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade:  _________________________________________ Sexo: __________________ 

E-mail: _________________________________________ Tel.: ___________________ 

Instituição/ Unidade: _____________________________________________________ 

Cargo: __________________ Tempo no cargo: _________ Titulação: ______________ 

 

Rede de saúde mental e o processo de regulação da atenção à saúde 

 

Participantes: Coordenador e técnico de nível superior da coordenação de saúde 

mental, álcool e outras drogas. 

 

1. Princípios e diretrizes que orientam a atenção às pessoas em sofrimento psíquico no 

Recife 

2. Organização e estruturada da rede de saúde mental do Recife para pessoas com 

sofrimento mental adultas: 

2.1 Atenção psicossocial estratégica (CAPS 24h) 

2.2 Papel desempenhado pelos CAPS na rede 

2.3 Atenção à urgências e emergências (serviços de referências, fluxos e contra fluxos)  

2.4 Atenção hospitalar (serviços de referências, fluxos e contra fluxos) 

2.5 Estratégias de desinstitucionalização 

3. O lugar ocupado na RAPS Recife do ambulatório em saúde mental 

4. Organização da oferta de consultas psiquiátricas e psicológicas no Recife (acesso e o 

fluxo, adequação da oferta/demanda) 

5. Diálogo da Gerência de saúde mental e Secretaria executiva de regulação em saúde para 

dimensionamento das demanda reprimidas e /ou parâmetros de necessidades das 

consultas ambulatoriais 

6. Processo de Avaliação e ou supervisão nos serviços de saúde mental  

7. Avanços, limitações e desafios da assistência em saúde mental da cidade do Recife. 
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Participante: Referência distrital em saúde mental 

 

1. Pressupostos e diretrizes que orientam a atenção às pessoas em sofrimento psíquico no 

Recife. 

2. Distribuição dos pontos da RAPS no Distrito Sanitário. 

3. Papel do CAPS na RAPS-Recife 

4. Lugar que ocupa o ambulatório (psiquiatria/psicologia) no desenho da RAPS-Recife. 

5. Organização da oferta de consultas psiquiátricas e psicológicas no distrito sanitário 

(acesso e o fluxo, adequação da oferta/demanda) 

6. Atenção à urgência e emergência em saúde mental no distrito sanitário (serviços de 

referências, fluxos e contra fluxos)  

7. Atenção hospitalar (serviços de referências, fluxos e contra fluxos)  

8. Processo de desinstitucionalização.  

9. Avanços, limitações e desafios da assistência em saúde mental da cidade do Recife. 

 

Participante: Profissional do CAPS 

 

1. Princípios e diretrizes que orientam a atenção às pessoas em sofrimento psíquico adulto 

no Recife. 

2. Papel desempenhado pelo CAPS na rede de saúde mental do Recife. 

3. Organização da atenção à urgência e emergência em saúde mental (serviços de 

referências, fluxos e contra fluxos, fatores que facilitam ou dificultam o acesso) 

4. Organização da atenção hospitalar (serviços de referências, fluxos e contra fluxos, 

fatores que facilitam ou dificultam o acesso) 

5. Lugar que ocupa o ambulatório em saúde mental na assistência e na rede 

6. Processo de Supervisão nos CAPS 

 

Participante: Profissionais da Gerência de Fluxos Assistenciais/Supervisores da 

Gerência de Controle e Avaliação 

 

1. Projeto da Regulação em Saúde do Recife; 

2. Interfaces da Regulação com a saúde Mental. 

3. Oferta de consultas psiquiátricas e psicológicas; 

4. Acesso e o fluxo a atenção ambulatorial (psiquiatria e psicologia); 
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5. Processo de Supervisão dos módulos de Reabilitação, CAPS e Residências 

terapêuticas; 

6. Contribuições e desafios da regulação em saúde mental. 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-graduação Integrado em Ciências da Saúde 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

Prezado (a) Senhor (a), estamos convidando-o (a) a participar como voluntário (a) 

da pesquisa: “Organização da Rede de Saúde Mental do Recife – PE e os mecanismo de 

regulação da atenção”, que está sob minha responsabilidade, Alexciane Priscila da Silva, 

residente na Rua Beatriz Carneiro Leão nº48, São Vicente de Paulo em Vitória de Santo 

Antão, CEP 55640-380, contato através do telefone (81) 9836-1959 (inclusive a cobrar) ou 

e-mail alexcia_silva@hotmail.com e está sob orientação da Profª Heloisa Maria Mendonça 

de Morais, contato pelo telefone (81) 8640-0362 e e-mail heloisa.morais@uol.com.br. 

 

Esse termo de consentimento pode conter informações que o (a) senhor(a) não 

entenda. Caso haja alguma dúvida, pergunte-me para que o (a) senhor (a) esteja bem 

esclarecido (a) sobre sua participação na pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as 

informações a seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao 

final deste documento, que está em duas vias (frente e verso cada via). Uma delas é sua e a 

outra é do pesquisador responsável.  

SUA PARTICIPAÇÃO NÃO É OBRIGATÓRIA, por isso em caso de recusa o 

(a) Sr. (a) não será penalizado (a). E também garantimos que a qualquer momento você 

pode desistir de participar e retirar seu consentimento sem que isto lhe traga prejuízo. 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Descrição da pesquisa: O objetivo principal dessa pesquisa é compreender a organização 

da rede de saúde mental do Recife – PE e os mecanismo de regulação da atenção. A sua 

colaboração é importante e se trata em aceitar ser entrevistado e falar sobre a sua 

experiência e compreensão acerca dos aspectos relacionados a saúde mental e/ou regulação 

em saúde respondendo a um formulário de entrevista. A entrevista terá tempo médio de 

duração de aproximadamente 40 min. A entrevista será, sob sua permissão, gravada.  

Risco direto: A presente pesquisa poderá trazer como prejuízo para você, o risco de 

constrangimento ao responder a entrevista. E por isso, como forma de minimizá-lo a 

entrevista ocorrerá em ambiente reservado e individualmente.  

Benefício indireto: Embora a entrevista não represente nenhum benefício direto para o (a) 

senhor (a), possibilitará um maior conhecimento em relação a regulação assistencial da rede 

de saúde mental e poderá servir posteriormente, de instrumento para a reflexão e melhoria 

do acesso as ações e serviços em saúde mental voltadas a população do Recife.  

 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser 

entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. As 

gravações das entrevistas realizadas nesta pesquisa serão armazenadas em computador 

pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço acima informado, pelo período 

de mínimo 5 anos.  

 

mailto:alexcia_silva@hotmail.com
mailto:heloisa.morais@uol.com.br
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O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver quaisquer 

despesas com alimentação ou transporte para sua participação, as mesmas serão assumidas 

pela pesquisadora principal. Fica também garantida indenização em casos de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extra-judicial.  

Em caso de dúvidas quanto aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida 

da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, 

Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

__________________________________________ 

(assinatura da pesquisadora) 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)  

  

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo 

assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade 

de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com a pesquisadora responsável, concordo 

em participar do estudo Organização da Rede de Saúde Mental do Recife – PE e os 

mecanismo de regulação da atenção, como voluntário (a).  

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

  

Local e data ____________________________________________________________  

Assinatura do participante: _________________________________________________  

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o 

aceite do voluntário em participar.  

 

Nome da testemunha 1: ___________________________________________________ 

Assinatura testemunha 1: __________________________________________________ 

 

Nome da testemunha 2: ___________________________________________________ 

Assinatura testemunha 2: __________________________________________________ 
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ANEXO A – Carta de Anuência 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (frente) 

 

 

 

 



131 
 

ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (verso) 

 


