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O seguinte trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais da pesquisa
“Componentes da Rede de Atenção à Saúde Mental: realidade da 4º e 5º regional de Saúde”,
realizada por docentes e acadêmicos da área da Enfermagem e da Psicologia da Universidade
Estadual do Centro-Oeste. Esta pesquisa foi contemplada com o edital “Programa de Pesquisa
para o Sistema Único de Saúde: gestão compartilhada em saúde” – PPSUS 2011, da fundação
Araucária. Portanto, será feito um recorte dos dados referentes aos municípios da 4ª Regional
de Saúde, coletados sob responsabilidade dos integrantes da área de Psicologia.
A pesquisa surge da necessidade de compreender a disposição da Rede de Saúde
Mental dos municípios da 4º e da 5º regional de saúde do Estado do Paraná, pois pouco se
conhece acerca das ressonâncias da política nacional de Saúde Mental na maioria dos
municípios, em especial nos de pequeno e médio portes (Luzio & L’Abbate, 2009, p.106). Os
municípios da 4ª Regional de Saúde caracterizam-se como de pequeno e médio porte, sendo
que o maior conta com 56.207 habitantes e o menor com 5.932 habitantes. Luzio e L’Abbate
(2009) afirmam que é comum os municípios de pequeno porte dar conta de sua nova
responsabilidade de cuidar de seus usuários essencialmente via internação psiquiátrica e
medicação, reproduzindo apenas o modelo psiquiátrico hegemônico.
O processo de desinstitucionalização psiquiátrica implementado em nosso país a partir
da década de 90, vem mudando o perfil da atenção à saúde mental (Amaral & Poço, 2005,
p.02), assim como, em 2011, como consta no artigo 1º da lei 3.088, fica instituída a Rede de
Atenção Psicossocial, “cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de
atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades
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decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(Brasil, 2011)”.
Nesse sentido, será sempre importante e necessária a articulação da saúde mental com
toda a rede de saúde e, sobretudo, com a Atenção Primária à Saúde (APS) (Brasil, 2010,
p.33). Segundo Brasil (2010), o manejo e o tratamento de transtornos mentais no contexto da
APS são fundamentais para possibilitar a um maior número de pessoas o acesso facilitado e
rápido ao cuidado em saúde mental.
Com estas inciativas de integração da rede de cuidados em saúde, é evidente que o
modelo do cuidado sofrerá modificações, o que proporcionará a inserção de novos conceitos
para a compreensão do sujeito, ou seja, resultando em uma gradativa mudança do paradigma
médico para o cuidado compartilhado.
A abordagem metodológica da pesquisa caracteriza-se como qualitativa, sendo
operacionalizada em três fases, que são elas: 1) Caracterização da Rede de Saúde Mental,
através do acesso a sistemas de informação; 2) Caracterização da Rede de Saúde Mental,
segundo a perspectiva de gestores municipais da saúde e trabalhadores dos três níveis de
atenção do sistema de saúde, através da realização de entrevistas e grupos focais; e 3)
Desenho da Rede de Saúde Mental, pontuando características, dificuldades e potencialidades.
A produção de dados referente à primeira e segunda etapas já foi concluída. O grupo de
pesquisa está dando início a terceira etapa da pesquisa, isto é, com a finalização da coleta de
dados nos nove municípios e a posterior transcrição destas, o passo seguinte consiste na
análise dos dados mediante a realização da Análise de Conteúdo, ou seja, tem-se o intuito de
“descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou
frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado (Minayo, 2008, p.316)”.
Também serão realizados grupos de estudo para discussões acerca destes dados, das
singularidades observadas em cada município, dos pontos de convergência entre eles, da
intersetorialidade presente entre os dispositivos de saúde, etc. Desse modo, com a análise dos
dados coletados e as discussões será possível realizar o Desenho da Rede de Saúde Mental da
4ª Regional de Saúde.
Dos nove municípios apenas dois possuem porte populacional para a implantação de
Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Entretanto, foi adotada a estratégia de
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regionalização do CAPS localizado no município-sede da regional de saúde, de modo a
propiciar o acesso à 8 dos nove municípios que compõe a regional de saúde. Os dados
indicam que os municípios têm constituído diferentes estratégias na articulação das redes,
com ênfase em diferentes dispositivos, tais como: ações nas Unidades Básicas de Saúde, no
Núcleo de Saúde da Família (presente em um município e em processo de implantação em
três), serviços de caráter ambulatorial, estratégias de regionalização do CAPS e de leitos em
hospitais.
A discussão sobre saúde mental nos municípios estudados é recente e vem revelando
uma tentativa dos municípios desenvolverem mais ações nessa área. A rede informal e a
lógica “pessoalizada” encontram-se vigente nestes municípios. A rede informal é
caracterizada por relações não formalizadas ou pactuadas através de protocolos formais. Não
há desenhos ou fluxogramas de rede nos municípios. A lógica pessoalizada é caracterizada
pela ausência de uma política clara em relação à saúde mental. As ações dependem muito
mais de uma ‘sensibilidade’ de algumas pessoas com a área da saúde mental do que com
políticas que fomentem uma perspectiva de atuação em saúde mental. Apenas no período final
da pesquisa foi possível perceber algumas ressonâncias de processos de formação fomentados
pelo Ministério da Saúde, quais sejam: o APSUS - módulo Saúde Mental e o “caminhos do
cuidado”, que tem por foco a sensibilização para o cuidado e encaminhamento das pessoas
que fazem uso de álcool e outras drogas. Apesar disso, os participantes indicam tais processos
como “pontuais”.
O relatório da IV Conferência Nacional de Saúde Mental traz como uma de suas
deliberações a necessidade de uma atenção especial aos municípios de pequeno porte
considerando fatores epidemiológicos e não apenas populacionais, tal como preconizado na
portaria nº 336/GM/2002.
Considera-se necessário levantar as demandas, potencialidades e dificuldades na
efetivação da reforma psiquiátrica, segundo uma lógica territorial, considerando-se a realidade
de municípios de pequeno e médio porte, pois trará possíveis contribuições para um outro
modo de olhar e organizar a atenção à saúde mental. Com isso, pretende-se contribuir para a
construção de uma rede articulada de atenção psicossocial nestes municípios e fornecer um
diagnóstico, delineando as dificuldades e potencialidades da rede de saúde mental. Além
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disso, possibilitar futuros aperfeiçoamentos e subsídios para o planejamento das ações em
saúde mental.
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