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RESUMO 

 

A integração entre as redes de Saúde Mental e Atenção Básica e as ações e 

serviços de saúde devem ser organizados de acordo com o que é previsto no 

Sistema Único de Saúde (SUS), para dar atendimento integral, causando um 

impacto ímpar ao serviço e principalmente na vida dos indivíduos, por isso a 

necessidade de olhar o indivíduo como um todo, respeitando suas singularidades e 

efetivando um cuidado integral e equânime. O presente trabalho tem por objetivo 

analisar a articulação das práticas de saúde mental realizadas entre a Atenção 

Básica e o Centro de Atenção Psicossocial- CAPS no Distrito Sanitário VI no 

município de Recife-PE, 2017.  A metodologia é qualitativa e exploratória tendo 

como aporte a análise de conteúdo, o levantamento foi realizado por meio de 

entrevistas semi-estruturadas, tendo como colaboradores seis Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). Por meio da análise sistemática resultaram os seguintes temas: 

Acompanhando Do Itinerário Terapêutico; Integração das Redes Assistenciais; 

Relevância do ACS na articulação da rede no Distrito IV. Evidenciamos que a 

integração das ações de Saúde Mental na Atenção Básica são fragmentadas, 

impactando diretamente nos condicionantes e determinantes de saúde, 

possibilitando dessa forma uma reflexão crítica sobre a relevância do investimento 

na equipe multiprofissional e uma gestão participativa que promova o 

desenvolvimento de ferramentas para auxiliar os profissionais a realizar um 

acolhimento humanizado e manter uma comunicação eficaz, que possibilite a 

integração entre os serviços e dessa forma a promoção da saúde a todos os 

indivíduos. 

 

 

Palavras-chave: Saúde Mental. Cuidado. Atenção Básica. Integralidade. 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The integration between Mental Health and Primary Care networks and health 

actions and services should be organized according to what is foreseen in the Unified 

Health System (SUS), to provide comprehensive care, causing an unequal impact on 

the service and especially In the life of individuals, therefore the need to look at the 

individual as a whole, respecting their singularities and effecting an integral and 

equitable care. The present study aims to analyze the articulation of mental health 

practices carried out between Primary Care and the Psychosocial Care Center - 

CAPS in the Health District VI in the city of Recife-PE, 2017. The methodology is 

qualitative and exploratory, with the contribution of Content analysis, the survey was 

carried out through semi-structured interviews, with six community health agents 

(ACS) as collaborators. Through the systematic analysis the following topics were 

achieved: Accompanying the Therapeutic Itinerary; Integration of Assistance 

Networks; Relevance of ACS in the articulation of the network in District IV. We show 

that the integration of Mental Health actions in Primary Care is fragmented, impacting 

directly on the determinants and health determinants, thus allowing a critical 

reflection on the relevance of the investment in the multiprofessional team and a 

participatory management that promotes the development of tools to assist 

Professionals to carry out a humanized reception and maintain an effective 

communication, which allows the integration between services and thus the 

promotion of health to all individuals. 

 

 

 

 

Keywords: Mental Health. Caution. Basic Attention. Integrality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde mental como o 

estado de bem-estar no qual o indivíduo pode trabalhar e contribuir na sociedade em 

que se insere. De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as 

ações e serviços de saúde devem ser organizados para dar atendimento integral, 

com enfoque para as atividades preventivas. A Política Nacional de Saúde Mental 

(PNSM) busca como modelo de prevenção e tratamento em saúde mental o resgate 

da cidadania ao portador de transtornos mental. 

 

A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) foi combinada por práticas e 

políticas de saúde mental no Brasil, entre as mais imponentes ressaltamos a 

Reforma Sanitária e Psiquiátrica, iniciadas em 1970, alcançando produtos voltados a 

mudanças na organização dos serviços de saúde e na efetivação das práticas e 

ações na área de saúde mental.  

 

Em seguida foi conquistado, através da Constituição de 1988 o direito à 

saúde, fruto da luta pela democracia, com a garantia da saúde para todos, baseado 

nos princípios do SUS, que garantem a todo e qualquer indivíduo direito a saúde. 

Como um dos princípios destaca-se o da integralidade, que objetiva a articulação 

entre as redes e práticas de saúde, a fim de oferecer um cuidado focado no sujeito 

como um todo, e não em partes. 

 

Entretanto, o percurso da Reforma Psiquiátrica e as mudanças na 

regulamentação e nas formas de atendimento ao portador de transtorno mental 

possibilitaram formas diferentes de atendimento. Dentre essas, os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) que atuam como dispositivos estratégicos para a 

organização da rede de atenção em saúde mental, para isso, torna-se fundamental 

que as Equipes de Saúde da Família e o CAPS realizem discussões mensais da 

situação de cada usuário, promovendo discussões de casos, construções de 

projetos terapêuticos e intervenções entre as diferentes equipes, tendo em vista que, 
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um dos princípios da Atenção Básica é possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao 

sistema de saúde, abarcando as que necessitam de um cuidado em saúde mental. 

 

As ferramentas criadas para intervir afluem do cotidiano dos profissionais e 

usuários, que juntos estabelecem o cuidado em saúde, por isso a necessidade de 

olhar o indivíduo como um todo, respeitando suas singularidades e efetivando um 

cuidado integral e equânime, para trabalhar os cuidados e as ferramentas de 

intervenção é fundamental entender que esses resultados trazem impactos nos 

determinantes e condicionantes da saúde. 

 

Sendo a Estratégia de Saúde da Família (ESF) uma das principais categorias 

para reorientação do modelo assistencial, cada equipe é responsável por um 

território, de modo a oferecer uma atenção integral à saúde. Nesse contexto, o 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) apresenta um papel essencial, sabendo que 

esses profissionais conhecem a realidade, as demandas e as necessidades de 

determinada população, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas e da 

comunidade. 

 

O sentido fundamental de se aprofundar nesse campo de pesquisa da saúde 

é, sobretudo, o de elaborar estratégias para que a Atenção Básica seja efetivamente 

articulada com a Saúde Mental, evitando fragmentação entre as Redes de Atenção à 

saúde (RAS). Muitos obstáculos ainda existem e devem ser ultrapassados para que 

haja uma atenção congruente à saúde mental no âmbito do SUS, uma das principais 

dificuldades é a integração entre os serviços, pois terminam dificultando estratégias 

de ações conjuntas e eficazes. 

 

Apesar da existência do Decreto N° 7.508 de 28 de junho de 2011, da 

Portaria Nº 4.279 de 30 de dezembro de 2010 e da Lei Nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, comprovando que o SUS deve seguir os princípios de integração entre as 

redes e integralidade do cuidado, ainda existe uma necessidade de criar estratégias 

para enfrentamento da fragmentação e o fortalecimento de ferramentas que 

garantam aos usuários uma assistência integral e equânime.  
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Assim, a pergunta norteadora desta pesquisa é a seguinte: como se dá a 

articulação das práticas de saúde mental realizadas entre a Atenção Básica e o 

CAPS no Distrito Sanitário VI no município de Recife-PE? 

 

Mesmo com o avanço ocorrido nos serviços de saúde para melhorar a 

articulação entre as Redes de Atenção à Saúde, ainda persiste o desafio de 

construir ferramentas que possibilitem aos usuários compreenderem o processo 

como todo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O cuidado aos usuários com transtorno mental também é responsabilidade da 

Atenção Básica. Seu papel na saúde mental está registrado em diversos 

documentos legislativos, normativos e técnicos do SUS. A Portaria nº 224 de 29 de 

janeiro de 1992 é a primeira normatização do atendimento à saúde mental no SUS, 

e apresenta as Unidades Básicas de saúde e os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) como serviços preferenciais, não hospitalares de atenção à saúde mental.  

 

A Atenção Básica é definida como o nível do sistema de saúde responsável 

por oferecer à população o primeiro contato na rede assistencial, ofertando medidas 

preventivas, curativas, de reabilitação e promoção à saúde. 

 

Segundo a Portaria 3088, de 23 de Dezembro de 2011, o Centro de Atenção 

psicossocial é um dispositivo que tem a finalidade de prestar atendimento aos 

pacientes com distúrbios mentais, estimular sua inclusão social e familiar, 

incentivando para busca da autonomia e assistência médica, além de ser um serviço 

de saúde aberto e comunitário no SUS, com intuito de dar suporte e supervisionar a 

saúde mental na rede básica e constituem a principal estratégia do processo de 

reforma psiquiátrica. 

 

As ações de saúde mental na Atenção Básica devem obedecer ao modelo 
de redes de cuidado, de base territorial e atuação transversal com outras 
políticas específicas e que busquem o estabelecimento de vínculos e 
acolhimento. Essas ações devem estar fundamentadas nos princípios do 
SUS e nos princípios da Reforma Psiquiátrica. (BRASIL, 2004, p.03) 

 

De acordo com Vecchia; Martins, (2009, p.184), “A articulação entre a rede de 

atenção básica e saúde mental tem se estabelecido como uma das diretrizes 

históricas para a consolidação da reforma psiquiátrica brasileira.” A Atenção Básica 

desempenha um papel crucial na saúde mental, e a integração permanente entre as 

redes de Atenção à Saúde permite aos usuários acompanhamento efetivo e 

necessário para sua recuperação, possibilitando que as ações e serviços sejam 

mais eficientes e eficazes, impactando diretamente na vida familiar e social desses 
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usuários. A participação da família em um caso de sofrimento psíquico e o 

fortalecimento da Atenção Básica são estratégias essenciais para que os usuários 

sintam-se protagonistas do cuidado. 

 

Esse sistema alicerça-se nos princípios de acesso universal, público e 
gratuito às ações e serviços de saúde; integralidade das ações, cuidando do 
indivíduo como um todo e não como um amontoado de partes; equidade, 
como o dever de atender igualmente o direito de cada um, respeitando suas 
diferenças; descentralização dos recursos de saúde, garantindo cuidado de 
boa qualidade o mais próximo dos usuários. (BRASIL, 2004, p. 13). 

 

A integralidade é uma ferramenta fundamental para a formulação de 

estratégias de saúde que vise o cuidado integral e eficaz, para isso, é necessário 

que seja trabalhada em várias dimensões, para que seja alcançada da forma mais 

completa. 

 

Um dos principais elementos para a integração das redes de saúde é um 
efetivo sistema de referência e contra referência, compreendido como 
mecanismo de encaminhamento mútuo de pacientes entre os diferentes 
níveis de complexidade dos serviços.  (SERRA; RODRIGUES, 2008, p. 
3580). 
 

O atendimento da saúde mental na Atenção Básica facilita o acesso dos 

usuários aos serviços, através da proximidade dos profissionais com a comunidade, 

por isso, é de fundamental importância o uso de estratégias de promoção e 

prevenção, buscando a efetividade nos serviços de saúde.  

 

O Ministério da Saúde através da Lei nº 10.216/2001 em conjunto com a 

Política Nacional de Saúde Mental, tem por finalidade reduzir os leitos psiquiátricos e 

qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar, garantindo um tratamento de 

qualidade aos usuários de saúde mental. 

 

As práticas em saúde mental estão interligadas com os princípios do SUS, 

que garante o direito a saúde e a integralidade na assistência, refletindo um cuidado 
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instruído e comprometido na efetivação de políticas que assegure a acessibilidade 

de forma universal e igualitária. 

 

A legislação de saúde aponta a imprescindível relação entre as práticas de 

saúde mental e o SUS, denotando a necessidade de construir modelos de atenção 

aliados ao movimento da Reforma Psiquiátrica (AMARANTE, 2001 apud BEDIN; 

SCARPARO, 2011, p.195-208). 

 

O Agente Comunitário de Saúde pode possibilitar a efetivação da assistência 

à saúde integral preconizada pelo SUS através do acolhimento e criação de vínculos 

com a comunidade, facilitando o acesso dos usuários aos serviços de saúde.  

 

Por ser integrante da comunidade, o Agente Comunitário de Saúde torna-se 

um mediador e facilitador na relação entre o serviço de saúde e seu usuário, 

estabelecendo uma comunicação interpessoal (WAIDMAN; COSTA; PAIANO, 2012, 

p. 02). 

 

Cuidar na perspectiva do acolhimento e da constituição de vínculos 
pressupõe atitude de responsabilização, expressa a partir da capacidade de 
trazer para si a função da resposta por determinada situação. É uma atitude 
de implicação, que no caso dos serviços de saúde, evidencia-se por meio 
do fortalecimento dos laços entre o sujeito que busca o atendimento, o 
serviço e o território. (BALLARIN; CARVALHO; FERIGATO, 2010, p.04). 
 

O cuidado em saúde mental pode ser compreendido como uma 

transformação das práticas de saúde construídas na perspectiva da integralidade da 

atenção, que envolve o resgate da autonomia e transformações éticas e políticas. “A 

proximidade com o usuário, território e sua realidade auxilia na construção do 

processo de cuidado em que se espera uma fortificação do vínculo entre profissional 

de saúde e usuário” (BRASIL, 2013. p. 25). 

 

É primordial que os profissionais da Atenção Básica compreendam que o 

cuidar parte do pressuposto de entender o usuário como um todo, respeitando suas 

particularidades. Uma forma de cuidado que se revele numa atitude de colocar 
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atenção, mostrar interesse, compartilhar e estar com o outro com prazer, não numa 

atitude de sujeito-objeto, mas de sujeito-sujeito, numa relação não de domínio sobre, 

mas de convivência, não de intervenção, mas de interação (BOFF, 1999, apud 

BRÊDA; AUGUSTO, 2001, p.04). 

 

A Saúde Mental e a Atenção Básica são campos que visam um único objeto e 

se revelam na construção de um novo modelo e novas formas de práticas de saúde. 

 

O acolhimento realizado nas unidades de Saúde é um instrumento 
para a formação de vínculo entre o profissional e o usuário. Por meio 
do acolhimento, a equipe da unidade de Saúde já pode oferecer um 
espaço de escuta a usuários e a famílias, de modo que eles se sintam 
seguros e tranquilos para expressar suas aflições, dúvidas e 
angústias, sabendo então que a UBS está disponível para acolher, 
acompanhar e se o caso exigir, cuidar de forma compartilhada com 

outros serviços (BRASIL, 2013. p. 24). 

 

É necessário um cuidado especial para que as intervenções de saúde não se 

tornem regras rígidas, o serviço de saúde precisa ter um olhar diferenciado para 

cada situação. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

 

Analisar a articulação entre as práticas de saúde mental, Atenção Básica e o 

CAPS no Distrito Sanitário VI no município de Recife-PE a partir dos agentes 

comunitários de saúde. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Descrever o funcionamento e as possíveis articulações existentes entre a 

Atenção Básica e o CAPS no Distrito Sanitário VI, no município de Recife; 

 

 Compreender os processos de referência e contra referência na Atenção 

Básica quanto aos usuários da saúde mental até sua chegada ao CAPS; 

 

 Identificar quais aspectos interferem para a integração entre a Atenção Básica 

e o CAPS. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa – exploratória. Na 

investigação qualitativa, o pesquisador coleta dentre outras coisas narrativas, 

através de interações com os participantes e anotações detalhadas. 

 

Segundo Schmidt (1995) pesquisa qualitativa é um fenômeno que pode ser 

entendido no contexto em que ocorre e do qual é parte e deve ser analisado de 

forma integrada, considerando todos os pontos pertinentes. 

 

Os colaboradores desta pesquisa foram seis Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), que são os profissionais responsáveis por referenciar os usuários aos 

serviços para início ou continuidade do tratamento. 

 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012, pg.48), os ACS têm algumas das seguintes atribuições: trabalhar 

com a descrição de famílias em base geográfica definida, cadastrar todas as 

pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; orientar as famílias 

quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar atividades 

programadas e de atenção à demanda espontânea, assim como, acompanhar, por 

meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos, de modo que, todas as 

visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os 

critérios de risco e vulnerabilidade, mantendo como referência a média de uma 

visita/família/mês; desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de 

saúde e a população adscrita à Estratégia de Saúde da Família, considerando as 

características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e 

grupos sociais ou coletividade e desenvolver atividades de promoção da saúde, de 

prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas 

domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na 

comunidade. 
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São três os critérios de inclusão dos ACS nesta investigação: a) estar ao 

menos seis meses atuando como ACS; b) faça parte do Distrito Sanitário (DS) VI; e 

c) estar de acordo quanta sua participação na pesquisa. Serão excluídos da 

pesquisa ACS com menos de seis meses de serviço; que não faça parte do Distrito 

VI ou que não atuam em Unidade Básica de Saúde. 

 

Na pesquisa utilizamos como instrumento a entrevista semi-estruturada e 

foram aplicadas aos Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Sanitário VI, no 

município de Recife. A entrevista semi-estruturada diz respeito a um instrumento que 

possibilita uma maior liberdade ao entrevistador, permitindo explorar outras questões 

além das definidas. 

 

De acordo com Triviños (1987, p. 146) a entrevista semi-estruturada 

apresenta como característica questionamentos básicos que são apoiados em 

teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos 

dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes e o 

foco principal seria apresentado pelo entrevistador. 

 

A coleta de dados ocorreu no mês de Maio/Junho de 2017 e seguiu os 

seguintes passos: No primeiro momento foram realizadas visitas nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) do DS VI para conhecer a realidade da comunidade e para 

analisar quais ACS poderiam participar da entrevista. Realizamos também o 

momento de explicar a importância da pesquisa e sua abrangência. No segundo 

momento realizamos as entrevistas. Em seguida transcrevemos os dados e 

voltamos aos colaboradores para o momento de validação do conteúdo produzido. 

 

No próximo passo aconteceu a análise das entrevistas e construção de 

categorias para melhor compreensão dos fenômenos estudados. As entrevistas 

foram nomeadas com nomes supostos. 

 

A interpretação dos dados foi realizada através do método de Análise de 

Conteúdo, que é utilizado como uma ferramenta, que permite ao pesquisador 
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compreender as experiências que o entrevistado demonstra em relação a sua 

realidade e a interpretação que é feita. 

A fase de análise de dados da pesquisa torna-se um momento crucial da 

pesquisa, tendo em vista que o método utilizado e como será realizado reflete nos 

resultados finais, por isso se torna importante explorar os dados em todos seus 

sentidos. 

 

Segundo Campos (2004), Análise de Conteúdo engloba três fases: A primeira 

denomina-se de pré-exploração, onde é selecionado o conteúdo a ser analisado e 

as leituras são realizadas, com a finalidade de organizar de forma não estruturada 

aspectos importantes para as próximas fases da análise. Durante a leitura de todos 

os materiais é analisado as idéias principais e seus significados. A fase II é a 

exploração das unidades de análise, que consiste na exploração do material e a 

definição de categorias, onde é traçado os motivos da escolha, sem levar em 

consideração que a relação que se processa entre o pesquisador e o material 

pesquisado é de intensa interdependência, para isso, utiliza-se os objetivos do 

trabalho e algumas teorias como norteadores. A III e última fase consiste no 

processo de categorização e subcategorização, ocorre nela a condensação das 

informações para análise reflexiva e crítica.  

 

O processo de categorização e subcategorização permite ao pesquisador 

classificar diretamente as unidades de análises dentro das categorias preferenciais e 

a partir desse momento diversificá-las em subcategorias. O processo de codificação 

das unidades de análise que permitam seu agrupamento posterior é muito individual.  

 

A codificação, “corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto, 

transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 

representação do conteúdo, ou da sua expressão” (BARDIN, 2006, apud MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011p. 735). 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado por dois revisores, de forma 

independente, por meio de busca de periódicos indexados nas seguintes bases de 
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dados eletrônicas: Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LiLACS). 

A presente pesquisa aconteceu de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos, foram encaminhadas para o Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Carta 

de Anuência. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

Este estudo pretendeu analisar como se dá a articulação entre a Atenção 

Básica e o CAPS no Distrito Sanitário VI, buscando identificar quais obstáculos 

impossibilitam o funcionamento integrado dos serviços. A partir da análise das seis 

entrevistas realizadas com Agentes Comunitários de Saúde, a discussão dos 

resultados obtidos foram divididos em três categorias: A primeira busca trazer 

aspectos sobre o acolhimento e o percurso do usuário dentro da rede, enfatizando a 

importância do processo de referência e contra referência como elemento essencial 

para articulação dos serviços; A segunda categoria é referente à integração das 

redes assistenciais, que preconizada pelo SUS visa ofertar aos usuários um 

atendimento integral. A terceira e última categoria é sobre a relevância do ACS na 

articulação da rede no Distrito IV, sendo ele o elo fundamental para a comunicação 

entre usuários-serviços. 

  

5.1 Acompanhando Do Itinerário Terapêutico 

 

 O itinerário que os usuários fazem até os serviços do SUS não obedece a 

uma lógica prevista no próprio SUS. É importante ressaltar o processo de referência 

e contra referência nas redes de atendimento em saúde. Este processo consiste no 

encaminhamento dos usuários dentro da rede para resolução do problema, 

retornando ao serviço após a resolução, no Distrito Sanitário VI. Os achados da 

pesquisa indicam que a referência e contra referência existem, porém apresenta-se 

de maneira fragmentada. O usuário ao chegar na Atenção Básica é encaminhado ao 

CAPS mas as vagas geralmente são insuficientes para a demanda que se 

apresenta.  

Os profissionais da Unidade de Saúde não têm acesso às informações 

necessárias para acompanhar o usuário no processo de atendimento e retorno ao 

serviço. Conforme relatado pelos colabores abaixo: 
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“Na maioria das vezes perdemos o usuário” (Joana);  

“Na maioria das vezes o paciente não consegue chegar ao serviço” (Joana); 

“O encaminhamento depende das vagas do sistema, as cotas às vezes são 
poucas, e o paciente se perde” (Maria); 

“Todos os CAPS deviam ter contato com o Agente de Saúde para informar 
melhor” (Maria); 

“Os usuários tentam entrar por conta própria e nem sempre conseguem 
atendimento no CAPS” (Maria) 

 

 É possível perceber que as ACS destacam a necessidade do processo de 

referência e contra referência como ação indispensável para o cuidado em saúde, 

ressaltam também que, não existem um intercâmbio de informações entre as 

equipes de saúde da Atenção Básica e do CAPS. A desejada integração entre as 

redes de saúde se faz necessária na medida em que a comunicação efetiva se faça 

presente entre as equipes para que se dê a integralidade como fundamento 

orientador do SUS. 

 Foi observado nas entrevistas que existem dificuldades para a integração 

entre os serviços, e esse obstáculo impede que o usuário seja atendido nos serviços 

e contra referenciados, trazendo gastos ao SUS e causando desorganização na 

rede. Os sistemas fragmentados têm sido um insucesso sanitário e econômico em 

todo o mundo (MENDES, 2010). 

 Serra e Rodrigues (2008), enfatizam o processo de referência e contra 

referência como um mecanismo de encaminhamento mútuo de pacientes entre os 

diferentes níveis de complexidade dos serviços, o fato do usuário ter dificuldades 

para dar entrada no CAPS, atrapalha o seguimento do paciente em suas diferentes 

patologias. A contra referência acontece quando a situação do paciente é resolvida e 

o mesmo retorna ao serviço para continuidade do cuidado.  

 Segundo a colaboradora Joana, geralmente “o usuário se perde na rede”, 

deixando claro que é necessária uma avaliação do sistema de referência e contra 

referência. A ACS também destaca a dificuldade encontrada por pacientes quando a 

busca por atendimento é por demanda espontânea, dificultando a entrada do 
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paciente no serviço, que geralmente ocorre quando acompanhada por algum 

profissional. 

“O matriciamento é a única forma de comunicação” (Maria) 

“No matriciamento temos que escolher a gravidade do paciente para poder 

dá oportunidade a algum” (Isabela). 

 O apoio matricial e a equipe de referência são arranjos organizacionais e uma 

metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as 

possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas 

especialidades e profissões. (MORAIS; TANAKA, 2012, p. 163) 

Sendo o matriciamento a forma mais comum para manter a comunicação 

entre a Atenção Básica e o CAPS, é essencial que os profissionais e usuários 

compreendam que é um local de suporte especializado de referência às equipes de 

Estratégia Saúde da Família, para fazer uma discussão sobre a Saúde Mental e o 

levantamento dos casos e das estratégias para cada problemática, é um espaço que 

deve ser aproveitado amplamente, tendo em vista que, é a forma de comunicação 

entre as equipes. O matriciamento em saúde mental tem como principal finalidade a 

reorganização da entrada e do acompanhamento do usuário dentro da rede. 

 As ACS relatam a importância do matriciamento como forma de 

comunicação entre os serviços, sendo a única oportunidade de discutir casos e 

analisar os pacientes das áreas, por isso, é de extrema importância que todos 

profissionais estejam presentes nos encontros mensais, para que a forma de 

comunicação seja uma oportunidade de trazer os aspectos que venha a contribuir 

com o acompanhamento do usuário dentro da rede, assim como o levantamento de 

estratégias essenciais para acompanhamento e continuidade do cuidado. 

“Temos muitos pacientes na área que toma medicação controlada e que não 

tem avaliação há muitos anos.” (Severina) 

“O problema é esse, os pacientes chegarem no serviço com transtorno leve, 

não é acompanhado e acaba ocasionando um transtorno mais grave, por falta 

de atendimento.”(Severina) 
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 De modo complementar, a profissional refere que existe uma superlotação no 

serviço, dificultando a reavaliação dos usuários de saúde mental em alta, o que pode 

vir a ocasionar um agravamento no quadro do paciente, por falta de acolhimento. 

Outra problemática é a evolução no quadro de usuários que dá entrada no serviço 

com um transtorno leve e por ficarem aguardando uma vaga no CAPS, acabam 

evoluindo para um transtorno grave, trazendo gastos para o SUS, impacto nos 

indicadores de saúde e uma situação que poderia ser resolvida com atendimento, 

escuta inicial e um acolhimento integral. É necessário repensar estratégias para o 

fortalecimento dos serviços para receber esses usuários e ofertar continuidade no 

cuidado, garantindo aos indivíduos uma saúde de qualidade. 

A Portaria N° 1.820 de 13 de Agosto de 2009, em seu Art. 3º, parágrafo único, 

considera que “toda pessoa tem direito ao tratamento adequado, no tempo certo 

para resolver o seu problema de saúde e com garantia de continuidade do 

tratamento”. 

A falta de uma equipe multiprofissional atuante na Unidade Básica de Saúde, 

remete aos ACS como uma dificuldade de direcionamento dos usuários, além da 

pouca comunicação entre os serviços, deixando o usuário desinformados e por 

vezes sem atendimento.  

Assim, faz-se essencial de acordo com os achados de pesquisa que os 

serviços comportem equipes que saibam a importância do acolhimento e de uma 

escuta inicial como parte excepcional para o início do cuidado, também se torna 

imprescindível uma escuta ativa durante as consultas, levando o usuário a entender 

de forma sensível e clara como transitar dentro do que a rede pode oferecer frente 

as suas demandas. 
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5.2 Integração das Redes Assistenciais 

 

A integração entre os níveis de atenção a saúde é preconizada pelo SUS 

como uma estratégia importante que visa o atendimento integral às necessidades da 

população. Dá-se quando dois ou mais serviços oferecem um cuidado coletivo e 

complementar entre si. A integração dos serviços de saúde se torna um atributo 

intrínseco na Atenção Primária da Saúde, consistindo em uma rede de cuidados 

com múltiplas dimensões e com um único objetivo: criar estratégias de gestão e 

financiamento, para ofertar serviços coletivos e eficientes.  

No Distrito Sanitário VI é possível afirmar que existe parcialmente uma 

integração entre a Atenção Básica e o CAPS, porém se apresenta de forma 

fragmentada na medida em que a comunicação é limitada principalmente entre as 

ACS e Unidade de saúde. 

“Falta de integração entre a AB e o CAPS.” (Severina) 

“Falta de integração entre AB e CAPS, ocasionando uma fragmentação no 
atendimento.” (Severina) 

“ACS como principal colaborador no tratamento, tendo em vista que são 
esses que acompanham o usuário até o serviço e após atendimento.” 
(Fernanda) 

“Pouco contato/integração entre os serviços.” (Fernanda) 

“Algumas vezes o CAPS fazem coisas que a Unidade não fica sabendo e eles 
não repassam” (Isabela) 

“Falta esse acompanhamento, esse elo, esse ligamento, do paciente com a 
Unidade” (Vanessa) 

“Durante o percurso realizado pelo usuário a integração que existe entre a AB 
e o CAPS é um telefonema, e muito pouco” (Vanessa) 

Algumas dificuldades se fizeram presentes nos dois serviços (Unidade Básica 

e CAPS), tais como: a quantidade de funcionários insuficientes para a demanda, 

problemas financeiros e políticos e falta de comunicação efetiva, esses obstáculos 

são relatados pelos profissionais como principais fatores que dificulta o elo entre a 

Atenção Básica e o CAPS. A gestão e o Estado como ente supremo possuem como 

premissa constitucional a manutenção de um olhar diferenciado para a saúde 

mental, pois são responsáveis pela organização de ações e serviços de saúde para 
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dar atendimento integral aos indivíduos, buscando resgatar os mesmos para 

contribuir na sociedade em que se insere.  

Vecchia e Martins (2009) estabeleceM que a articulação entre a Atenção 

Básica e o CAPS constitui uma das diretrizes da reforma psiquiátrica, faz-se a partir 

da Unidade de Saúde o início do cuidado para o usuário, tem todo apoio familiar e 

mantém contato direto com os profissionais. 

Nesse sentido, faz-se de extrema importância que exista uma comunicação 

entre os serviços, para acompanhar e possibilitar ao usuário um atendimento 

integral, possibilitando que as ações e serviços sejam mais eficientes e causando 

impactos na vida familiar e social desses usuários.  

Por outro lado, também se faz necessário o fortalecimento das estratégias de 

saúde, visando possibilitar aos indivíduos uma liberdade durante o atendimento e 

tratamento, as ACS relatam que a maioria dos usuários são atendidos em grupo e 

muitos deles se negam por que preferem atendimento individual. É importante frisar 

que todo indivíduo tem direito à privacidade, devendo respeitar suas singularidades. 

A Portaria N° 1.820, de 13 de Agosto de 2009, p., em seu parágrafo único 

afirma que:  

É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento 
humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou 
negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, 
identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, 
de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe: Privacidade e 
conforto. 

Com base em Mendes (2010), as redes de assistência podem ser 

consideradas organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, com 

objetivos comuns e missões diferentes, que permita ofertar uma atenção contínua a 

todo indivíduo. Dessa forma, para obter um cuidado humanizado e focado na 

individualidade se faz necessário pensar sobre a possibilidade da existência de um 

conjunto de elementos comuns entre as redes, organizados a partir de conjuntos de 

pontos de atenção, de uma comunicação eficiente entre os serviços, de forma a 

efetuar uma gestão focada na população e na continuidade do cuidado. 
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O Distrito Sanitário VI apresenta de forma clara uma fragilidade na articulação 

entre os serviços e no processo de acolhimento, como menciona a colaboradora 

Severina: “o CAPS está com uma demanda e não existe mais uma atenção 

especial”; O acolhimento ao usuário com transtorno mental é uma etapa essencial 

para continuidade do cuidado, é o momento de entrada ao serviço, geralmente por 

indivíduos frágeis, que vem de uma sociedade que os exclui, e a entrada no serviço 

é uma escolha que deve ser respeitada com suas particularidades e atendida de 

forma a impulsionar os usuários a permanecerem dentro da rede. Os profissionais 

que estão à frente precisam manter um olhar humanizado a esses usuários. 

Humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre os trabalhadores, 

usuários e gestores do serviço de saúde. (BRASIL, 2013). 

A Lei n° 8.080, de 19/09/1990 destaca o princípio da Universalidade, como 

fundamental no SUS, estabelecendo que todos os cidadãos tem direito ao acesso às 

ações e serviços de saúde. Esse direito é fruto de luta e democracia, para que a 

saúde se tornasse um direito de todos e dever do estado.  

No entanto, a garantia do acesso aos serviços assistenciais implica em um 

acolhimento que possibilite atender as demandas dos usuários seguindo os 

princípios do SUS. Nesse contexto, observa-se que o discurso da ACS converge 

quanto a idéia de se ter um acesso universal, a colaboradora Vanessa exterioriza 

que “Existem algumas dificuldades encontradas para a integração entre esses 

serviços, eu tenho uma paciente que foi para o serviço e duas vezes ela voltou do 

CAPS sem resposta, sem conseguir acolhimento” (Vanessa) 

 

5.3 Relevância do ACS na articulação da rede no Distrito VI 

O Distrito Sanitário VI dispõe de ferramentas essenciais para um 

funcionamento efetivo do serviço, tais como: o apoio do NASF; ACS preparados 

para acolher os usuários e o CAPS funcionando. O que precisa ser pensado de 

forma a mudar de acordo com o que apareceu na pesquisa diz respeito a 

necessidade da articulação dessas ferramentas de forma integrada e compactuadas 
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com os dispositivos que fazem parte da rede de atenção à saúde mental existentes 

nesse distrito.  

Os principais conteúdos recorrentes nas falas dos colaboradores foram os 

seguintes:  

A) O processo de referência e contra referência, visto que este se faz 

primordial para a integração da Atenção Básica e o CAPS. Esse processo tem como 

finalidade a garantia do acesso e da continuidade dos cuidados ofertados, uma vez 

que, o usuário atendido na Unidade precisa compreender que deve retornar, para 

que a assistência seja garantida. É necessário que haja dentro da rede, um fluxo 

sistematizado para ofertar aos usuários a autonomia de saber o percurso durante o 

acompanhamento, a organização dos serviços e a comunicação eficaz entre os 

níveis de atenção a saúde evita duplicação de atendimentos/atividades; transtornos 

para os usuários; gastos ao SUS e fragmentação entre os serviços; 

B) A presença de uma equipe multidisciplinar devidamente qualificada, para 

oferecer um cuidado focado nas particularidades de cada portador de transtorno. 

Compreendendo que a saúde mental é um campo complexo faz-se necessário que 

um acolhimento humanizado e ético, levando o usuário a entender que o serviço 

está adequado;  

C) Um acolhimento efetivo por parte de toda equipe tanto de ACS quanto de 

profissionais do CAPS, tendo em vista que a Unidade é a principal porta de entrada 

do sistema. Neste espaço o usuário inicia o cuidado, por isto, foi indicado a 

necessidade de práticas efetivamente comprometidas com a política de 

humanização, sobretudo por sabermos que esses usuários já estão em estado de 

sofrimento; 

D) Um quantitativo de vagas de profissionais que seja de acordo com a 

demanda do distrito, para que todo e qualquer individuo tenha o direito a saúde e 

atendimento; por fim, a necessidade da existência de  especialidades na Unidade 

para apoiar os ACS, formando uma equipe multiprofissional que atue de forma 

individual em cada caso quando assim for preciso. 
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Toda estratégia de Saúde da Família deve conter uma equipe que atenda às 

necessidades e demandas da área. 

“Não tem essa propriedade e precisa desse conjunto para o tratamento, 

sabemos que está faltando algo, precisa ser mais fechado, precisa existir a 

parceria desses profissionais, tem que ser toda uma equipe para poder 

funcionar.” (Josefa) 

As principais dificuldades encontradas para a integração entre esses serviços 

é material humano”. (Josefa) 

“O ACS precisa ter um olhar diferenciado, já que são os profissionais que 

estão diretamente ligados aos usuários.” (Maria) 

Os ACS se apresentam nesse estudo como os colaboradores principais no 

processo de entrada e continuidade dos usuários nos serviços, pois são esses que 

mantém o contato direto e oferecem as informações aos familiares quanto a todo o 

processo de saúde e doença do usuário, subsidiando os serviços de forma a manter 

uma troca de informações entre os mesmos. Apesar dos ACS realizarem seu papel 

de levar e acompanhar estes usuários, parece ser preciso que a equipe também 

realize um trabalho em conjunto, visando uma comunicação efetiva entre os serviços 

e consequentemente uma melhoria na articulação.  

Nesse contexto não podemos esquecer o papel do gestor que também é 

crucial em todo esse processo, pois são estes que realizarão as melhorias nos 

processos e o desenvolvimento de estratégias para aperfeiçoar os serviços as 

demandas existentes.  

O trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) como ligação 
significa que ele também faz parte da construção do plano do cuidado 
elaborado pela equipe, sua atuação parece acontecer na perspectiva 
da construção conjunta de um projeto assistencial em comum. 
(Sakata; Mishima, 2012. p. 04) 
 

 De acordo com Waidman; Costa & Paiano, 2012, a relevância do ACS dentro 

da comunidade é necessária ser reconhecida, na medida em que se configura como 

um profissional que atua como facilitador do serviço, membro também da 

comunidade tem participação de forma direta no acompanhamento do usuário nos 

serviços. Assim esta classe profissional representa um elemento essencial na 
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Atenção Básica e responsável por ofertar um cuidado focado no individuo como um 

todo, respeitando seus modos de vida e atuando frente aos cuidados prestados aos 

usuários.  

Conforme exposto por Fernanda “Nessa espera de vagas do CAPS o usuário 

não é acompanhado por nenhum profissional, fica perdido, agora fica o Agente de 

Saúde entre a recepção e o médico do posto, isso a gente fica fazendo o traslado, 

fazendo o acolhimento”, essa fala destaca que existe uma fragmentação entre os 

serviços, e que essa falha na comunicação resulta em possíveis desistências dos 

usuários, por que se sentem perdidos. Dentro desse contexto entra a capacidade 

dos ACS em promover essa comunicação dentro da rede, essa classe de 

profissionais atua diretamente com a comunidade, ofertando escuta ativa e elo entre 

usuário-Unidade-familiares, possibilitando uma abordagem crítica no processo de 

acompanhamento, também é notável na maioria das análises que, os usuários 

confiam e preferem manter a comunicação com os ACS, que por residir na 

localidade de atuação, conhecer a cultura, linguagem e os principais problemas 

enfrentados pela comunidade conseguem ser instrumento de fortalecimento do 

acesso aos serviços de saúde. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A Reforma Sanitária e Psiquiátrica, iniciada em 1970 trouxe mudanças na 

organização dos serviços de saúde e na efetivação das práticas e ações na área de 

saúde mental.  A partir da Constituição de 1988 foi garantido o direito à saúde, 

baseado nos princípios do SUS, como um dos princípios podemos ressaltar o da 

integralidade, que objetiva a articulação entre as redes e práticas de saúde, a fim de 

oferecer a reinserção social do usuário em seu meio, promovendo assistência 

integral.  

 

A idéia de desinstitucionalizar os usuários com transtorno mental foi a 

perspectiva fundamental da reforma psiquiátrica que criou serviços substitutivos para 

o hospital psiquiátrico, como por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS). Esses atuam como dispositivos designado a acolher pacientes com 

transtornos mentais, oferecendo-lhes atendimento médico e psicossocial, além de 

apoiar e resgatar o direito a cidadania. O sofrimento mental tornou-se comum na 

sociedade e deve ser superado, a partir de uma rede de cuidados que consiga 

atender de forma integral as particularidades de cada usuário, por isso faz-se 

necessário a articulação entre a Atenção Básica e CAPS, para que a principal porta 

de entrada garanta um acolhimento humanizado e voltado a essa classe, atraindo os 

usuários a continuar dentro da rede. 

 

O resgate do usuário de saúde mental para a sociedade resulta em um 

conjunto de elementos fundamentados no SUS, onde destaca-se a integração entre 

os serviços, neste contexto observamos no estudo que a saúde mental e a atenção 

básica não mantém uma comunicação efetiva, impossibilitando as práticas de saúde 

fundamentadas no princípio do compartilhamento de responsabilidades no 

acolhimento e na continuidade do cuidado. O Distrito Sanitário VI apresenta alguns 

desafios que ultrapassam o limite do cuidado, mas que precisa ser priorizado, tais 

como: um acolhimento humanizado, com escuta qualificada e por uma equipe 

multiprofissional; qualificação no atendimento, levando os usuários a se sentir 

acolhido integralmente pelo serviço; quantidades de vagas que possa atender a todo 
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usuário que necessitar, sem descriminação; um suporte matricial, onde equipe e 

usuário possa manter uma comunicação eficiente e uma resolutividade dos casos da 

área e acima de tudo o apoio da gestão para ofertar a essa classe uma qualidade de 

vida baseada nos princípios do SUS. 

A Atenção Básica desempenha um papel fundamental no acompanhamento 

dos usuários de saúde mental, através de ferramentas como: escuta inicial, 

orientação, organização da atenção à saúde e acompanhamento, visto que essa é a 

principal porta de entrada para atender as necessidades de saúde da população. Foi 

observado durante a análise que as Unidades do Distrito VI dispõe de equipes para 

atender aos usuários de Saúde Mental, além do apoio do NASF, porém, existe uma 

carência em especialidades/psiquiatras/psicólogos dentro da Unidade que possa 

fortalecer os ACS no acolhimento dos usuários no serviço, tendo em vista que existe 

a recusa do usuário. 

Em relação às categorias foi identificado a partir dos conteúdos de diálogos 

com os colaboradores que várias circunstâncias dificultam a integração entre a 

Atenção Básica e o CAPS, são eles: a falta de comunicação efetiva entre as 

equipes, para o acompanhamento do usuário dentro da rede; atendimentos apenas 

para aquisição de receitas, trazendo um impacto ao serviço, pois, muitos usuários 

utilizam medicações sem avaliação; déficit no acolhimento humanizado, levando o 

usuário a desistir da continuidade dos cuidados; carência em profissionais 

especializados dentro da Estratégia de Saúde da Família; vagas do CAPS 

insuficientes para a demanda existente na área, deixando muitos usuários sem 

atendimentos.  

Entendemos que é primordial aos usuários de saúde mental que o serviço 

proporcione um acolhimento diferenciado e uma escuta individual, facilitando a 

continuidade do cuidado. 

Desta forma, foi possível compreender a necessidade da utilização de 

ferramentas dentro da Atenção Básica, para contribuir na elaboração de estratégias 

que venham a ser utilizadas no processo de acolhimento a alta do usuário, como já 

ressaltado na Lei 10.216 de 2001, na qual todo individuo tem direito a saúde de 

forma integral, tendo como finalidade permanente, a reinserção social do paciente 

em seu meio, por meio de uma equipe multidisciplinar. 
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Apesar de haver um processo contínuo dos Agentes Comunitários de Saúde 

para manter uma comunicação entre Atenção Básica-usuário-CAPS parece que 

ainda não há soluções concretas para esta problemática. 

A experiência ratifica a importância do investimento na equipe 

multiprofissional e uma gestão participativa que apresente características que 

promova o desenvolvimento de ferramentas para auxiliar os profissionais a utilizar 

um acolhimento humanizado e manter uma comunicação eficaz que possibilite a 

integração entre os serviços e dessa forma a promoção da saúde a todos os 

indivíduos. 

Apesar de haver várias pesquisas com essa temática, ainda existe a 

necessidade de se aprofundar no tema para encontrar soluções concretas para esta 

problemática. 
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ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 
 

 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que aceitaremos a pesquisadora Anália 

Pereira de Melo, a desenvolver o seu projeto de pesquisa ANÁLISE DA 

ARTICULAÇÃO ENTRE A ATENÇÃO BÁSICA E O CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL- CAPS NO MUNICÍPIO DE RECIFE: Problematizando as 

possibilidades das práticas em saúde mental no Distrito Sanitário VI, que está sob a 

coordenação/orientação do Prof. Darlindo Ferreira de Lima, cujo objetivo é analisar a 

articulação das práticas de saúde mental realizadas entre a Atenção Básica e o 

CAPS no distrito sanitário VI no município de Recife-PE, 2017. 

Esta autorização está condicionada ao cumprimento da pesquisadora aos 

requisitos da Resolução 466/12 e suas complementares, comprometendo-se utilizar 

os dados pessoais dos participantes da pesquisa, exclusivamente para os fins 

científicos, mantendo o sigilo e garantindo a não utilização das informações em 

prejuízo das pessoas e/ou das comunidades. 

Antes de iniciar a coleta de dados o/a pesquisador/a deverá apresentar a esta 

Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema 

CEP/CONEP. 

 
Local, em _____/ ________/ __________. 

 
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa 

intitulada ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO ENTRE A ATENÇÃO BÁSICA E O CENTRO 

DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MUNICÍPIO DE RECIFE: 

Problematizando as possibilidades das práticas em saúde mental no Distrito 

Sanitário VI, que está sob a responsabilidade do pesquisador Darlindo Ferreira de 

Lima, endereço: Centro Acadêmico de Vitória/UFPE - R. Alto do Reservatório, S/n - 

Bela Vista, Vitória de Santo Antão - PE, 55608-680. E-mail: darlindo-

_ferreira@hotmail.com. Telefone: 81 - 35233351. Também participam desta 

pesquisa a pesquisadora: Anália Pereira de Melo, e-mail: 

analia.melo.sus@gmail.com. Telefones para contato: (81) 998745568 e está sob a 

orientação do pesquisador supracitado. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 

compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe 

entrevistando e apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, 

caso concorde com a realização do estudo pedimos que rubrique as folhas e assine 

ao final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe será entregue e a 

outra ficará com o pesquisador responsável.  

Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar 

o consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade.  
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 INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: A pesquisa tem como objetivo geral 

analisar a articulação das práticas de saúde mental realizadas entre a 

Atenção Básica e o CAPS no Distrito Sanitário VI no município de Recife - PE, 

2017. Descrever o funcionamento e as possíveis articulações existentes entre 

a Atenção Básica e o CAPS no Distrito Sanitário VI, no município de Recife; 

Compreender os processos de referência e contra referência na Atenção 

Básica quanto aos usuários da saúde mental até sua chegada ao CAPS; 

Identificar quais aspectos interferem para a integração entre a Atenção Básica 

e o CAPS. 

 A coleta de dados terá os seguintes passos: no primeiro momento serão 

realizadas visitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do DS VI para 

conhecer a realidade da comunidade e para analisar quais ACS poderão 

participar da entrevista. No segundo momento serão realizadas as 

entrevistas. Em seguida iremos transcrever os dados e voltaremos aos 

colaboradores para o momento de validação do conteúdo produzido. 

 O próximo passo será a análise das entrevistas e construção de categorias 

para melhor compreensão dos fenômenos estudados. 

 A referida pesquisa tem um tempo programado de duração de Maio de 2017 a 

junho de 2017, sendo a coleta de dados realizada no mês de Maio do mesmo 

ano. Neste período, seis Agentes Comunitários de Saúde serão entrevistados 

no Distrito Sanitário VI. 

 Esta pesquisa apresenta mínimos riscos de danos à dimensão física, psíquica, 

moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano. Vale ressaltar 

que os colaboradores receberão uma adequada descrição e informação dos 

riscos, desconfortos e dos benefícios e os procedimentos de coleta de dados 

inclui medidas de proteção à privacidade, ficando assim permitido ao 

entrevistado a qualquer momento retirar-se da pesquisa.  

 Os benefícios da pesquisa referem-se ao conhecimento dos Agentes 

Comunitários de Saúde sobre a realidade da situação de articulação das redes 

de Saúde Mental e da Atenção Básica do distrito sanitário VI, além de 

possibilitar a compreensão dos processos de referência e contra referência e 
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dos demais dados que a pesquisa apresentará, permitindo aos profissionais 

uma reflexão crítica das práticas do cuidado ofertado no distrito. 

 

Todas 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.  Os dados coletados nesta pesquisa (entrevistas), ficarão 

armazenados em sistema digitalizado, sob a responsabilidade do pesquisador, no 

endereço acima mencionado pelo período de mínimo 5 anos. 

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a 

aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de 

danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme 

decisão judicial ou extrajudicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua 

participação serão assumidas pelos pesquisadores. 

Em caso de dúvidas relacionadas 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 do pesquisador) 
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APÊNDICE B- 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 o 

pesquisador responsável, concordo em participar do estudo ANÁLISE DA 

ARTICULAÇÃO ENTRE A ATENÇÃO BÁSICA E O CENTRO DE ATENÇÃO 

PSIOSSOCIAL- CAPS NO MUNICÍPIO DE RECIFE: Problematizando as 

possibilidades das práticas em saúde mental no Distrito Sanitário VI, como voluntário 

(a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) 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.  (02 testemunhas não ligadas à 

equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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APÊNDICE C- TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE 

Título do projeto: ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO ENTRE A ATENÇÃO BÁSICA 

E O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS NO MUNICÍPIO DE 

RECIFE: Problematizando as possibilidades das práticas em saúde mental no 

Distrito Sanitário VI. 

Pesquisador responsável: Darlindo Ferreira de Lima 

Instituição/Departamento de origem do pesquisador: Universidade Federal de 

Pernambuco- UFPE 

Telefone para contato: (81) 35233351 

E-mail: darlindo ferreira@hotmail.com 

O(s) pesquisador (es) do projeto acima identificado(s) assume(m) o 

compromisso de: 

 Preservar o sigilo e a privacidade dos voluntários cujos dados serão estudados; 

 Assegurar que as informações elou materiais biológicos serão utilizados, única 

e exclusivamente, para a execução do projeto em questão; 

 Assegurar que os resultados da pesquisa somente serão divulgados de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que 

possam identificar o voluntário da pesquisa. 

O(s) pesquisador (es) declara(m) que os dados coletados nesta pesquisa 

através das gravações de entrevistas, ficarão armazenados em sistema digitalizado 

,sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço Centro Acadêmico de 

Vitória/UFPE - R. Alto do Reservatório, S/n - Bela Vista, Vitória de Santo Antão - PE, 

55608-680, Email: darlindoferreira@hotmail.com. Telefone: 81- 35233351, no 

período de no mínimo 5 anos. 

O(s) Pesquisador (es) declara(m), ainda, que a pesquisa só será iniciada 

após a avaliação e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de 

Pernambuco CEP/CCS/UFPE. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA 

 

Pesquisa realizada pela docente do curso de Bacharelado em Saúde 

ColetivaDarlindo Ferreira de Lima, intitulada de: ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO 

ENTRE A ATENÇÃO BÁSICA E O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- 

CAPS NO MUNICÍPIO DE RECIFE: Problematizando as possibilidades das 

práticas em saúde mental no Distrito Sanitário VI. 

 

1. A partir da sua perspectiva quais as ações realizadas pela AB após detectar que o 

usuário que necessita de um acompanhamento especializado no CAPS?  Qual o 

caminho a ser percorrido?  

2. Existe algum tipo de acompanhamento da trajetória do usuário até este ser 

acolhimento no serviço especializado? 

3. Durante o percurso realizado pelo usuário existe alguma interação entre a Atenção 

Básica e o CAPS? 

4. Quais as principais dificuldades encontradas para da integração entre esses 

serviços? 

 


