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1. INTRODUÇÃO 
 

Antes de iniciarmos faz-se relevante explicitar algumas informações. O presente trabalho 
trata-se de um estudo em curso e encontra-se em sua fase inicial de desenvolvimento. Sendo 
assim, alguns pontos que serão aqui apresentados poderão ser alterados até a finalização do 
mesmo e as conclusões e resultados apresentados ainda são parciais. Para melhor orientar o 
leitor, informamos que o presente estudo tem por objetivo geral conhecer a rede de serviços 
de saúde mental das regiões sul e norte do estado do Espírito Santo, as práticas de atenção 
psicossocial disponibilizadas aos usuários desses serviços. De modo mais atento voltaremos o 
olhar para as práticas medicamentosas dispensadas pelos mesmos. Objetivamos também, 
cartografar a partir de observação participante, de entrevistas e vivências nos serviços, quais 
modos/formas de ser e estar na vida têm sido constituída e produzidas a partir desses modos 
de cuidado. Para tanto foi realizada uma revisão bibliográfica que expõe conceitos que 
acreditamos auxiliar no melhor desenvolvimento e entendimento do estudo/trabalho proposto. 
 
Nas últimas décadas novos termos e posturas têm constituído as práticas no campo da saúde, 
tais como promoção da saúde, produção de saúde, vigilância em saúde, saúde da família, 
redução de vulnerabilidade, rede de serviços. O próprio termo saúde vem sendo pensado a 
partir de diferentes perspectivas (AYRES, 2004). 
 
Nesse trabalho, ao nos referirmos ao termo saúde estaremos remetendo-nos ao conceito de 
saúde, proposto por Georges Canguilhem em sua obra “O normal e o patológico” (1990) e 
discutido, posteriormente, por Czeresnia (2003). Ou seja, saúde não como a ausência de 
doença, mas como a possibilidade de ficar doente e de poder recuperar-se. Sendo, portanto, 
entendido a partir de uma dimensão coletiva e política, que afirma a saúde como um estado de 
instabilidade, considerando a vida enquanto tensão, potência de criação, movimento. 
Afirmando assim outras formas de vida. Nessa mesma perspectiva, é que também os serviços 
de saúde e os cuidados oferecidos por esses vêm sofrendo alterações em seu modelo vigente.  
 
Consideraremos nesse trabalho de modo mais específico o campo da saúde mental, e as novas 
posturas e conceitos que têm constituído o fazer/saber nesse campo. Partindo de uma 
perspectiva histórico social é possível afirmar que com o movimento da Reforma Psiquiátrica, 
mais especificamente a partir da década de 70, foi colocado em questão diversos paradigmas e 
instituições que até o momento eram considerados “intocáveis” por muitos, como o conceito 
de saúde, loucura, os modos de cuidado nesse campo e o Hospital Psiquiátrico como lugar do 
Cuidado por excelência (AMARANTE, 1995). Vale ressaltar que ao falarmos de instituições 
não estamos nos referindo a espaços físicos, mas consideramos bem como, René Lourau 
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(2004), em sua obra organizada por Sonia Altóe e intitulada “René Lourau: Analista em 
Tempo Integral” que 
 

[...] as instituições são normas. Mas elas incluem também a maneira como os 
indivíduos concordam, ou não em participar dessas mesmas normas. As 
relações sociais reais, bem como as normas sociais, fazendo parte do conceito 
de instituição. Seu conteúdo é formado pela articulação entre a ação histórica 
de indivíduos, grupos, coletividades, por um lado, e as normas sociais já 
existentes, por outro. (...) atravessa todos os níveis dos conjuntos humanos e 
faz parte da estrutura simbólica do grupo, do indivíduo. (LOURAU, 2004, 
p.71) 
 

Portanto, as instituições apesar de falarem de um determinado campo de saber perpassam a 
vida e a constituem a todo instante. 
 
Assim, também os modos de cuidado produzidos nesses espaços vêm sendo pensados de 
diferentes maneiras, assim como os serviços que se propõe cuidar dos sujeitos que passaram 
pela experiência da loucura. 1 
 
Dentre esses novos serviços denominados estrategicamente de substitutivos, por se proporem 
a substituir os hospitais psiquiátricos, temos como principais serviços os Centros de Atenção 
Psicossocial – CAPS, as equipes de saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde. 
(AMARANTE, 1995). 
 
A Política Nacional de Saúde Mental preconiza que esses serviços devem ser estruturados 
seguindo uma perspectiva de rede, ou seja, cada serviço deve funcionar como uma unidade de 
acolhimento, sendo que entre os mesmos deve haver comunicação e os trabalhos são 
desenvolvidos no sentido de fazer possível a efetivação de ações integradas entre esses 
serviços e os outros estabelecimentos que se fizerem presentes no território. Esse 
funcionamento reticular é essencialmente descentralizado, todos os seus componentes podem 
funcionar como centros provisórios e estão sujeitos a deslocamentos.  

 
[...] uma articulação entre diversas unidades que, através de certas ligações, 
trocam elementos entre si, fortalecendo-se reciprocamente, e que podem se 
multiplicar em novas unidades, as quais, por sua vez, fortalecem todo o 
conjunto na medida em que são fortalecidas por ele, permitindo-lhe expandir-
se em novas unidades ou manter-se em equilíbrio sustentável. Cada nódulo 
representa uma unidade e cada fio, um canal por onde estas unidades se 
articulam através de diversos fluxos. O princípio básico dessa rede é que ela 
funciona como um sistema aberto que se auto-reproduz, isto é, como sistema 
autopoiético. (MANCE, apud VIERA FILHO & NÓBREGA, 2004, p.376) 
 

Nessa perspectiva de funcionamento reticular, outros dois conceitos fazem-se importante 
serem explicitados. Primeiro a noção de território, termo que ganhou maior abrangência com 
o advento da Reforma Psiquiátrica.  
 

Refere-se à região de abrangência de um serviço, onde estão localizados os 
movimentos sociais, culturais, sindicatos, feiras, igrejas, clubes esportivos, 

                                                           
1 Preferimos usar a expressão “experiência da loucura”, uma vez que assim como Foucault (1972), descreveu 
muito bem em sua obra intitulada “História da Loucura”, o conceito de doença mental nos é apresentado como 
uma construção sócio-histórica e que marca definitivamente a história dos sujeitos. Ao falar de “experiência da 
loucura” consideramos a mesma não como um estado definitivo e estático de vida, mas sim como mais um dos 
modos de vida, sendo que o sujeito  pode passar por essa experiência e posteriormente construir outros modos de 
estar na vida que não sejam enlouquecidos. 
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comércio, escolas, universidades e outros serviços de saúde pública. O 
importante é que o serviço esteja aberto para interagir, se conectar com o que 
está acontecendo na comunidade. Fazer parcerias, alianças e trocas com a 
comunidade. (BRASÍLIA, 2004). 

E ainda 
 
[...] Para ele [Milton Santos], este [o território] é visto como um espaço em 
permanente construção, produto de uma dinâmica social em que se tensionam 
sujeitos sociais colocados em situação na arena política. Uma vez que essas 
tensões são permanentes, o território nunca está acabado mas, ao contrário, 
em constante reconstrução. Daí a noção de território-processo. Para o autor 
[Milton Santos] o território é tecido a partir de suas formas, mas usado como 
sinônimo de espaço humano, espaço habitado. (MILAGRES, 2002, p.10 
apud GOMES, 1989, p.138). 
 

Assim, a assistência no campo da saúde mental se faz a partir de uma proposta de 
funcionamento reticular e dentro do território existencial do sujeito, que é sempre constituído 
a partir de um coletivo. Ou seja, esse território existencial refere-se há um conjunto dos 
projetos e das representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de 
comportamentos, de investimentos nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, 
cognitivos. É ele que dá sentido à existência em um determinado momento. A subjetividade é 
assumida e vivida por indivíduos em suas existências particulares. Porém, ela não é uma 
produção individual. Ela é social e se dá nos processos de produção tanto social quanto 
material. (GUATTARI & ROLNIK, 1986) Nessa perspectiva mantêm-se os vínculos afetivos 
já estabelecidos pelo sujeito e busca-se a potencialização dos mesmos. De modo geral, esse 
tipo de assistência produz sujeitos mais potentes e maiores espaços de liberdade, pois não 
insere tantos elementos invasivos no espaço de tratamento.  
 
Após apresentados esses três conceitos (saúde, território, rede) é relevante dizer que, bem 
como Machado e Lavrador (2009), entende-se que  
 

[...] a produção de saúde não pode ser limitada aos serviços de saúde e aos seus 
trabalhadores. É preciso que o “usuário” tome posse de si, do seu corpo/alma, 
do seu cuidado, enfim, que ele crie e amplie suas redes de saúde, que ele ative 
potências de vida que incluam os serviços, mas não se restrinjam aos mesmos 
(p.518).  

 
Após a exposição dessa idéia é que se faz possível continuar falando dessas novas 
perspectivas e conceitos que compõe o campo da saúde, em especial ao da saúde mental. Um 
conceito, ou melhor, algumas práticas perpassam todas essas redes e territórios existenciais 
que compõe o campo da saúde: o cuidado. 
 
Apenas para fins didáticos, podemos apontar três formas distintas de compreender o cuidado 
─ tal como descrito por Foucault (2006) ─ diretamente relacionadas com os discursos que se 
destacaram em contextos históricos diversos. 
 
Na época do Brasil Colonial e Imperial, havia certa predominância do discurso religioso, no 
qual, por exemplo, o cuidador não tinha como preocupação  “curar o louco”, mas garantir sua 
própria salvação espiritual, já que o cuidado estava relacionado a uma forma de expiar 
pecados e assegurar a salvação eterna. 
 



4 

 

A partir do século XIX, é o discurso médico que detém a verdade sobre a loucura, 
inaugurando o trabalho especializado no cuidado com o que passou a ser denominado “doença 
mental”. 
 
Finalmente, outro discurso, o da Reforma Psiquiátrica, começou a disputar com o discurso 
médico, a legitimidade nos jogos de verdade a respeito da loucura, do louco e seu cuidado, 
propondo um deslocamento do saber médico-psiquiátrico para a interdisciplinaridade, da 
noção de doença para a de saúde, dos muros dos hospitais psiquiátricos para a circulação pela 
cidade. 
 
Se estes diferentes discursos e práticas parecem distantes no tempo, como se houvesse uma 
progressão evolutiva de um para outro, percebemos que não há uma nítida ruptura entre eles, 
ao contrário, todos coabitam o cotidiano dos atuais serviços de saúde mental. 
 
Entendemos que o trabalho em saúde mental constrói-se, hoje, em meio à disputa dos 
discursos que refletem o embate interno ao campo designado como Saúde Mental. É um 
espaço tenso por estar habitado por diferentes formações discursivas, desde a crença de que 
cuidar é uma forma de caridade (discurso religioso), passando pela afirmação de que é a 
ciência que pode falar do tratamento da loucura (discurso científico), até o entendimento de 
que não basta apenas conhecimento técnico-científico, mas também implicação política e 
afetiva com a construção de um outro modo de se relacionar com a loucura (discurso da 
reforma psiquiátrica). 
 
A partir do exposto, uma pergunta pertinente seria: Como nos tornamos o que somos? Na 
problematização de tal questionamento, Michel Foucault aponta, como uma das possíveis 
dimensões de resposta, a discussão sobre cuidados de si e formas de subjetivação. 
 
Assim, Foucault em sua obra “A Hermenêutica do Sujeito” (2006, p.10) expõe de forma 
bastante direta um modo de entender o “Cuidado de Si” a partir de uma perspectiva política e 
prática e que auxilia no modo de pensar o cuidado com a loucura e com a vida que produz 
outras maneiras de ser e estar na vida mais potentes e afirmativas. Foucault ao falar sobre o 
“Cuidado de Si”, afirma que  
 

• Primeiramente, o tema de uma atitude geral, um certo modo de 
encarar as coisas, de estar no mundo, de praticar ações com o outro. A 
epiméleia heautou [denominação do cuidado de si dado pelos gregos] é 
uma atitude – para consigo, para com os outros, para com o mundo. 
• Em segundo lugar, a epiméleia heautou é também uma certa forma de 
atenção, de olhar. Cuidar de si mesmo implica que se converta o olhar, que se 
o conduza do exterior para... eu ia dizer “o interior”; deixemos de lado esta 
palavra (que, como sabemos, coloca muitos problemas) e digamos 
simplesmente que é preciso converter o olhar, do exterior, dos outros, do 
mundo, etc. para “si mesmo”. O cuidado de si implica uma certa maneira de 
estar atento ao que se pensa e ao que se passa no pensamento. [...] 
• Em terceiro lugar, a noção de epiméleia heautou não designa 
simplesmente esta atitude geral ou esta forma de atenção voltada para si. 
Também designa sempre algumas ações, ações que são exercidas de si para 
consigo, ações pelas quais nos assumimos, nos modificamos, nos 
purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos. Daí, uma seria de 
práticas que são, na sua maioria exercícios [...] (FOUCAULT, 2006, p.10) 
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Sob essa ótica, o cuidado de si é teorizado por Foucault (2006) como um voltar-se ao outro de 
modo ativo no espaço assistencial, uma prática territorializada sob uma perspectiva reticular 
e, portanto transdisciplinar, uma tentativa de pensar o cuidado como uma postura ética, uma 
prática social, uma relação que se estabelece consigo e com o “outro”, uma avaliação contínua 
das circunstâncias.  Algo que é primordialmente relacional, os elementos que irão constituir 
essa relação estão nela mesma, a perpassam e a constituem, não há um a priori que coordene 
e  sobreponha-se a elas, as ações e posturas são construídas nos encontros. (MACHADO e 
LAVRADOR, 2009) 
 

Esse cuidado é ativado pelo sensível, pelos afetos de intensidades que nos 
percorrem. Assim, podemos operar no plano de imanência, privilegiando esse 
mundo, essa vida, “avaliando” a cada momento, as composições de afetos 
que aumentam a potência de agir / sentir e as decomposições de afetos que 
restringem essa potência. (MACHADO E LAVRADOR, 2009 p.520 ) 
 

Logo, o sujeito é convocado a responsabilizar-se no seu processo de constituição como 
propõe também Heidegger “o cuidado como a categoria que mais expressivamente consegue 
nos colocar em sintonia com esse plano da imanência, sem começo nem fim, no qual o ser do 
humano resulta de sua ocupação de si como resultado de si.” (AYRES, 2004, p. 78) 
 

Pensando nessa perspectiva de cuidado no campo da saúde consideramos que 
existe uma potencialidade reconciliadora entre as práticas assistenciais e a vida, 
ou seja, a possibilidade de um diálogo aberto e produtivo entre as tecnociências 
médicas e a construção livre e solidária de uma vida que se quer feliz, a que 
estamos chamando de Cuidado. (AYRES, 2004, p. 85) 

 
Enfim, os embates para a construção de um outro fazer  que apontem para uma dimensão 
ético-política se dá na medida em que colocamos em questão as práticas modelizantes e a 
naturalização das concepções de homem, de saúde/doença e de prática. 
 
De certa forma, muitos trabalhadores em saúde mental acabam utilizando práticas 
tradicionais/modelizantes como uma capa protetora perante a emergência da diferença2. 

Desconhecendo as potencialidades de enfrentamento das populações acabam por mantê-las no 
lugar da incapacidade seja ela dita de ordem emocional e/ou intelectual e assegurando a si 
próprios um lugar de suposto saber que implicaria em uma relação assistencialista sustentada 
pelo modelo médico-curativo. (ANDRADE, 2004 apud FREITAS, 1994, 1997; PATTO, 
1992; MELLO, 1992). Além disso, temos acompanhado um acirrado processo de 
medicalização no campo da saúde pública. Estudos recentes indicam o abuso das prescrições 
medicamentosas e a indicação desta prática terapêutica como quase exclusiva frente aos 
sofrimentos físicos e psíquicos. O que parece importante ser ressaltado é a concepção, ainda 
bastante arraigada no campo da saúde mental, de uma dicotomia entre individual e social e de 
tratamentos pautados em modelos biomédicos, que concebem o sujeito e, consequentemente, 
o psiquismo, como entidades individualizadas e interiorizadas. 
 
Na problematização do modo pelo qual a rede de cuidados em saúde mental das regiões sul e 
norte do estado do Espírito Santo vêem produzindo nesses espaços, entendemos que os 
dispositivos de intervenção clínico-institucional são atravessados por muitos vetores. Não se 
pode negligenciar a história que já foi construída até aqui, por meio de diversas práticas. Essas 

                                                           
2 Diferença – conceito de Gilles Deleuze (1988) que remete a forças em tensão que nos afetem e que se 
produzem em nós e que nos fazem sempre diferir em relação a nós mesmos, não se remete à noção de identidade 
que afirma “eu sou isso, diferente daquilo”. 
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práticas que já foram e são construídas precisam ser problematizadas. É possível então 
colocar em análise qual o modo de cuidado que tais redes de serviços em saúde põem em 
curso e que modos de subjetividade3 estão sendo produzidos/fortalecidos em seus discursos. E 
ainda, considerando esses novos modos de pensar o cuidado e os desafios que se colocam a 
partir deles, essa proposta de trabalho justifica-se uma vez que objetiva acompanhar e 
cartografar esses novos desenhos e processos e os  modos de vida que os mesmos têm 
produzido constituem. 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Considerando os conceitos e práticas apresentadas, esse trabalho objetiva conhecer os 
serviços de saúde mental das regiões norte e sul do estado do Espírito Santo, bem como as 
práticas de cuidado ofertadas aos sujeitos que passaram pela experiência da loucura e que se 
encontram referenciados nesses serviços. Bem como, quais modos de ser e estar na vida essas 
práticas de cuidado vêm produzindo. E a problematização das referidas práticas tomando 
como principal referencial o conceito de cuidado de si proposto por Michel Foucault. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Mapear os serviços de saúde mental presentes na região norte e sul do estado do 
Espírito Santo; 

• Cartografar as principais práticas de cuidado que vem sendo expressas nesses serviços 
de saúde mental; 

• Conhecer os modos de ser e estar na vida que essas práticas de cuidado têm produzido; 
 
METODOLOGIA 
 
Como explicitado já na introdução desse estudo, o mesmo encontra-se em andamento. Sendo 
assim algumas etapas da metodologia proposta ainda não foram realizadas. Contudo, serão 
aqui apresentadas a fim de nortear o leitor quanto ao processo que será percorrido. 
Considerando os referenciais teóricos que dão suporte a esse estudo, a metodologia utilizada 
para desenvolver o mesmo consistiu de revisão bibliográfica acerca dos temas propostos. 
Pesquisa nos documentos oficiais quanto aos serviços ofertados nas regiões estudadas. Serão 
realizadas visitas e vivências nos serviços que farão parte do estudo, entrevistas semi-
estruturadas com os usuários e profissionais dos mesmos. Faz-se relevante ainda ressaltar que 
será utilizada como estratégica metodológica e que irá perpassar todas as etapas do referido 
estudo a Cartografia.  
 

A cartografia é um método formulado por G. Deleuze e F. Guattari (1995) que 
visa acompanhar um processo, e não representar um objeto. Em linhas gerais, 
trata-se sempre de investigar um processo de produção. De saída, a idéia de 
desenvolver o método cartográfico para utilização em pesquisas de campo no 
estudo da subjetividade se afasta do objetivo de definir um conjunto de regras 
abstratas para serem aplicadas. Não se busca estabelecer um caminho linear para 
atingir um fim. A cartografia é sempre um método ad hoc. Todavia, sua 
construção caso a caso não impede que se procure estabelecer algumas pistas que 
têm em vista descrever, discutir e, sobretudo, coletivizar a experiência do 
cartógrafo. (KASTRUP, 2007 apud DELEUZE & GUATARRI, 1995, p.15) 

                                                           
3 Desvinculada da idéia de um sujeito em si, pois não é passível de totalização ou de centralização no indivíduo 
seria, portanto, modos de ser, de viver fabricados e modelados no registro social. (GUATTARI & ROLNIK, 
1986) 
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Para a delimitação das regiões onde foi proposto o estudo, ou seja, regiões norte e sul do 
estado do Espírito Santo serão consideradas microrregiões das mesmas, assim foram 
consideradas de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (VITÓRIA, 2008) a Micro 
Região São Mateus que corresponde aos seguintes municípios: São Mateus, Montanha, 
Pedro Canário, Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Mucurici, Pinheiros, Ponto 
Belo. E a Micro Região Cachoeiro de Itapemirim com os seguintes municípios: Apiacá, 
Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Castelo, Iconha, Jerônimo Monteiro, 
Marataizes, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Vargem Alta.  
 
RESULTADOS PARCIAIS E CONSIDERAÇÕES 

Considerando as etapas já percorridas por esse estudo é possível afirmar que as Micro 
Regiões São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim disponibilizam, atualmente, como serviços de 
acolhimento aos usuários da Saúde Mental: CAPS e ambulatórios de saúde mental, sendo que 
o uso de medicamentos e as psicoterapias são as principais formas de cuidado oferecidas. 
Segundo a Cartilha da Secretaria Municipal de Saúde com título “Capacitação para os 
Profissionais do Hospital Adauto Botelho” (VITÓRIA, 2008), os serviços ofertados e os que 
ainda estão sendo implementados são: 

[Legenda] 

� Serviços Existentes 
� A Serem Criados 
 
Micro São Mateus: 
 
- São Mateus: CAPS I, CAPSad, SHRad, Serviço Residencial Terapêutico, 
Leitos em Hospital Geral. 
- Montanha: Equipe Saúde Mental, CAPS I, Leito em Hospital Geral. 
- Pedro Canário: Equipe Saúde Mental,  
- Boa Esperança: Equipe Saúde Mental 
- Conceição da Barra: Equipe Saúde Mental 
- Jaguaré: Equipe Saúde Mental, CAPS I. 
- Mucurici: Equipe Saúde Mental 
- Pinheiros: Equipe Saúde Mental 
- Ponto Belo: Equipe Saúde Mental 
 
Micro Cachoeiro do Itapemirim:  
 
-Apiacá: Equipe Saúde Mental. 
-Atílio Vivacqua: Equipe Saúde Mental. 
-Cachoeiro de Itapemirim: CAPS II, Consulta Especializada, 
CAPSad, SHRad,Leitos HG, Serviço Residencial Terapêutico. 
-Itapemirim: Equipe Saúde Mental,CAPS I,Leitos Hospital Geral 
-Castelo: Equipe Saúde Mental, CAPS I. 
-Iconha: Equipe Saúde Mental 
-Jerônimo Monteiro: Equipe Saúde Mental, SHRad 
-Marataizes: Equipe Saúde Mental, CAPS I. 
-Mimoso do Sul: Equipe Saúde Mental,  
-Muqui: Equipe Saúde Mental, Leitos Hospital Geral 
-Presidente Kennedy: Equipe Saúde Mental. 
-Rio Novo do Sul: Equipe Saúde Mental. 
-Vargem Alta: CAPS I, Equipe Saúde Mental.  
[grifos nossos] (VITÓRIA, 2008, p.6-7)  
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Na Micro região de São Mateus, os sujeitos que passaram pela experiência da loucura, são de 
modo geral atendidos nos serviços de atenção básica, ou referenciados a outros municípios. 
 
Cachoeiro de Itapemirim é o principal centro econômico do sul do Espírito Santo. 
Observamos que populações de cidades vizinhas deslocam-se para o município em busca de 
serviços de saúde pública, e, principalmente, de saúde mental, devido à existência de dois 
hospitais psiquiátricos: um hospital privado e um outro público. Nesse contexto, em que 
impera uma cultura manicomial e asilar, há que se perguntar: quais as práticas que estão 
sendo engendradas no campo da saúde pública das supracitadas Micro regiões do ES, mais 
especificamente, nos Hospitais Psiquiátricos, Unidades de Saúde Pública e nos Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS’s)? E mais, o que tais atuações estão produzindo, ou melhor, 
quais os efeitos clínico-políticos que estão sendo acionados pelos dispositivos de intervenção 
utilizados? Desse modo, afirmamos a atualidade do tema e a necessidade de problematizá-lo. 
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