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Introdução 
O apoio matricial é uma estratégia que busca conhecer e interagir com as 

equipes de atenção básica em seu território; procura estabelecer iniciativas conjuntas de 
levantamento de dados relevantes sobre as demandas em saúde mental no território; 
atender conjuntamente situações complexas, realizar visitas domiciliares acompanhadas 
da equipe e atender casos complexos em conjunto (BRASIL, 2007). 

É importante ressaltar que tais estratégias confrontam o modelo manicomial, 
pois rompe com a lógica da especialização, e, portanto, amplia para fora do hospital 
psiquiátrico todas as estratégias de atenção em saúde mental. A partir destas 
considerações coloca-se a relevância deste trabalho que propõe relatar uma experiência 
realizada no município de Goiânia a partir do ano de 2006, entre a equipe de um CAPS 
II que atende a usuários com transtorno mental e duas equipes de saúde da família.  

Este trabalho iniciou-se a partir de um levantamento realizado, pela equipe, de 
mulheres atendidas nesta comunidade que faziam uso continuado de ansiolíticos. A 
proposta de busca apenas por mulheres ocorreu em função de estudos que indicam uma 
prevalência de pessoas do sexo feminino como sendo o público que mais faz uso 
abusivo de ansiolíticos. Sendo assim, justificam-se a relevância e a contemporaneidade 
deste estudo por avaliar que a consolidação de novos paradigmas de atenção em saúde 
mental depende das possibilidades de reinvenção da atuação em comunidades. 

 
Os encontros possíveis: saúde mental e estratégia saúde da família 
 O compromisso com a intervenção nos processos de adoecimento, através de 
ações localizadas na comunidade, tem sido um eixo norteador da política de atenção 
básica em saúde que se fortaleceu com a implantação da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), anteriormente nomeada como Programa de Saúde da Família (PSF). Até o ano 
de 2007, estas equipes totalizaram aproximadamente 29.000, em todo o território 
nacional, atingindo cerca de 90 milhões de brasileiros. 

A integração prevista entre CAPS e ESF passa a ser discutida sob um novo 
enfoque quando, o Ministério da Saúde (2008) publica a Portaria 154 em 24 de janeiro 
de 2008. Tal portaria cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), compostos 
por profissionais de diferentes áreas de conhecimento com o objetivo de apoiar, atuar 
em conjunto e compartilhar com a ESF, práticas em saúde nos territórios sob 
responsabilidade das mesmas.  

A atuação de forma compartilhada permite a integralidade das ações e favorece 
o trabalho de questões de forma transversal como o conceito de gênero, conceito este 
que é capaz de interligar situações de exploração, discriminação, violência, salientando 
determinantes sociais e culturais que interferem na saúde de mulheres. Para melhor 
especificar como o conceito de gênero se inscreve de maneira importante no cotidiano 
de saúde mental, passamos num primeiro momento a discutir alguns estudos que 
abordam esta temática. 

 
Interfaces saúde mental e gênero 

Ao se procurar estudos que tentam compreender as trajetórias e pontos de 
aproximação e afastamento das categorias saúde mental e gênero, percebem-se duas 



grandes bases teóricas: abordagens epidemiológicas com base no modelo biomédico e 
abordagens sociológicas que tentam compreender os determinantes sociais e as 
representações compartilhadas que estão presentes no fenômeno. 

Os estudos de base epidemiológica (NUNES FILHO et al, 2000) afirmam que a 
prevalência de transtornos mentais leves é maior entre mulheres, principalmente em 
áreas urbanas. Com relação ao transtorno depressivo, ele ocorre três vezes mais em 
mulheres que em homens, tais dados avaliam de forma essencialista a saúde mental, 
transformando sofrimento em adoecimento. 

Por outro lado, as abordagens sociológicas irão enfatizar os estudos sobre como 
as situações de violência, exploração e gênero interferem no processo saúde-doença. 
Como exemplo pode-se citar o estudo de Adeodato e colaboradores (2005), em que 
numa amostra de 100 (cem) mulheres que foram agredidas por seus parceiros e fizeram 
denúncia na Delegacia da Mulher do Ceará, 72 % apresentou quadro sugestivo de 
depressão, 78% queixava sintomas de ansiedade e insônia, 39% confirmava ideação 
suicida e 24% iniciou uso de medicação ansiolítica após as situações de agressão.  

Pode-se também, encontrar discussões como as realizadas por Maragno e 
colaboradores (2006), em que se detectaram diferenças significativas na prevalência de 
Transtornos Mentais Comuns em determinados grupos populacionais, sendo maior entre 
mulheres, idosos e pessoas com menor renda ou de menor escolaridade. Este estudo foi 
realizado em regiões periféricas da cidade de São Paulo e demonstra o quanto os 
processos que envolvem o sofrimento psíquico conectam-se a indicadores de 
vulnerabilidade social. 

Neste cenário de turbulência das relações de violência e exploração sociais, faz-
se mister salientar o conceito de gênero como categoria que se afasta dos princípios 
essencialistas ao tentar explicar o ser humano, e tenta investigar a realidade de maneira 
plural, histórica e cultural (LOPES, 1997). Neste sentido, pode-se pensar como as 
experiências vivenciadas por mulheres, que não se igualam sob esta nomenclatura, 
podem produzir ‘sofrimentos psíquicos’ (reforça-se aqui o plural porque também plural 
será o sofrer) diante da significação que dão e recebem sobre seu cotidiano. 

Sendo assim, fundamenta-se a discussão de gênero como um dos prismas que 
pode transversalizar este emaranhado, pois esta temática é capaz de tocar diferentes 
experiências, ao mesmo tempo em que desencadeia reflexões pertinentes ao viver em 
comunidade.  

A conectividade do sofrimento psíquico às questões transversais da vida em 
sociedade, como por exemplo, as questões de gênero, torna-se principal referência para 
a atuação em saúde mental. Nessa perspectiva, destaca-se o trabalho desenvolvido por 
um CAPS de Goiânia, em conjunto com duas equipes de saúde da família, cujo 
principal objetivo foi retomar o sofrimento psíquico pelo viés do sofrimento sócio-
afetivo relacionado às questões de gênero, e proporcionar aos profissionais de saúde da 
família a ampliação das possibilidades de reflexão e compreensão do adoecimento 
psíquico para além dos aspectos biomédicos dos sintomas.  

 
O CAPS e a ESF: co-autoria em saúde mental 

O trabalho desenvolvido foi planejado em conjunto com as enfermeiras de duas 
equipes de saúde da família e com os agentes comunitários destas equipes. O 
planejamento em conjunto teve como principal objetivo possibilitar a aproximação da 
equipe do CAPS com as equipes de saúde da família e romper com o estigma de que 
trabalhar a saúde mental é ação restrita de unidades de saúde mental, cuja compreensão 
coloca a atuação do ESF na lógica de encaminhamentos quando se detecta problemas de 
ordem psíquica. 



O planejamento deu-se por meio de reuniões com as equipes de Saúde da 
Família, a fim de fazer levantamento da demanda, de quais seriam os problemas 
vivenciados pela população do bairro que pudessem indicar a existência de sofrimento 
psíquico. Buscou-se nesta fase priorizar a atenção à população feminina que estivesse 
fazendo uso continuado de ansiolítico ou que estivesse solicitando à equipe de saúde o 
uso da medicação. Para este levantamento foram feitas buscas em todos os prontuários 
das duas equipes, a fim de detectar aquelas famílias que tivessem mulheres em uso de 
ansiolíticos e/ou de antidepressivos. Com este levantamento foram encontradas, nas 
duas equipes, 53 mulheres com este perfil (27 de uma equipe e 26 de outra). 

Após este primeiro levantamento foram planejadas visitas domiciliares a todas 
essas mulheres, a fim de conhecer a história de vida e uso de ansiolíticos. Tais visitas 
foram realizadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS) e tiveram importante papel 
para a capacitação em serviço dos ACS, pois se constituíram elementos de re-
significações do que é adoecimento psíquico e de como os sintomas aparecem no curso 
de vida das pessoas. Todos os casos visitados foram discutidos em equipe e propiciaram 
aos agentes comunitários de saúde trabalhar com crenças, tais como: ‘usam remédio 
porque não conseguem dormir’; e reelaborar novos significados que permitissem 
compreender os sintomas como não desconectados da vida e da realidade dessas 
mulheres. Com os estudos de caso a equipe de saúde da família pôde conectar, por 
exemplo, a insônia com a realidade de vida das mulheres, com relações de poder e com 
questões sócio-históricas de gênero. 

O passo seguinte foi planejar quais seriam as intervenções a serem realizadas. 
Decidiu-se, assim, organizar reuniões semanais e convidar essas mulheres para 
participarem. O planejamento das reuniões era realizado semanalmente com as equipes 
de saúde da família. As reuniões semanais com as mulheres ocorriam com a 
participação de duas psicólogas do CAPS, de uma enfermeira da equipe de saúde da 
família e de uma agente comunitária de saúde. Após cada reunião com o grupo de 
mulheres foram realizadas reuniões com todo o restante dos agentes comunitários de 
saúde, a fim de apresentar os conteúdos trabalhados, avaliar o desenvolvimento do 
grupo de mulheres e planejar o que seria trabalhado na semana seguinte.  

Os encontros semanais com as mulheres tinham como objetivo problematizar o 
papel da mulher na realidade histórico-social, em conjunto com o significado do 
remédio na construção da identidade feminina. Foram desenvolvidas dinâmicas e 
vivências que pudessem transportar as mulheres ao núcleo de seus sentimentos e 
sofrimento, como meio de fazer a junção entre os sintomas (que exigiam o uso da 
medicação) e a realidade vivenciada (opressora e impeditiva de rompimentos). 

De todas as experiências realizadas destacam-se algumas mais provocadoras de 
reflexões e importantes para a compreensão da efetividade do trabalho ora apresentado. 
São descritas a seguir algumas destas dinâmicas: 
● Apresentação com figuras - No primeiro encontro foi realizada uma dinâmica de 
apresentação, cujo objetivo foi conhecer as mulheres que estavam participando, 
propiciar o conhecimento entre elas, esclarecer o objetivo do grupo e motivá-las para a 
participação nos encontros. Foi desenvolvida uma dinâmica de apresentação, por meio 
de figuras. Foram expostas gravuras com conteúdos diversos e solicitou-se que cada 
uma delas escolhesse a gravura que melhor representasse o seu jeito de ser e que 
permitisse a sua apresentação por meio desta gravura. Essa dinâmica foi suficiente para 
uma significativa mobilização de algumas mulheres e permitiu a reflexão quanto à 
necessidade de propor vivências e dinâmicas menos complexas e mais lúdicas, a fim de 
evitar a auto-exposição desnecessária, mas muitas vezes inevitável, dadas as poucas 
oportunidades de fala e reflexões que essas mulheres têm no seu cotidiano.  



● Complementação de um pensamento - Foi solicitado que cada mulher do grupo 
completasse a seguinte frase: ‘Se eu pudesse, eu trocaria meu remédio por.....’. O 
objetivo era possibilitar a reflexão do sentido do uso do remédio na vivência de cada 
mulher, ou seja, buscar, minimamente, conectar o sintoma gerador do uso da medicação 
à realidade vivenciada por cada mulher.  Nesta dinâmica foi possível emergir conteúdos 
relativos ao desejo por estabilidade financeira, à vontade de sentir-se feliz, ao desejo de 
ter novamente a alegria de antes e de retomar vínculos com familiares, o qual foi 
colocado por algumas como tendo sido perdido, em função do casamento, das 
dificuldades financeiras (muitos familiares moravam em outras cidades, marido impede 
etc). Foram expressos conteúdos de identidade de gênero e sua relação com o 
casamento, o sofrimento de algumas mulheres pelo fato de serem obrigadas a romper 
com o seu núcleo familiar primário e a ter de se adaptar à cultura imposta pelo esposo. 
● Recortes de nomes e características - Tal dinâmica foi planejada, em função dos 
conteúdos emergentes na dinâmica anterior com relação ao afastamento do núcleo 
familiar primário. Foi solicitado que cada mulher escrevesse o seu nome e sobrenome 
em uma folha, destacando cores diferentes para cada nome/sobrenome e características 
que pudessem definir cada nome. O objetivo foi trabalhar a construção da identidade 
destas mulheres em cada eixo familiar (mãe, pai e esposo). Emergiram conteúdos 
relativos à formação da identidade no seio familiar, como exemplo, a família materna e 
paterna produzindo preconceito de raça; e à construção da identidade familiar se 
contrapondo à identidade construída com o casamento. Ou seja, foram conteúdos que 
marcaram as contradições vivenciadas por essas mulheres, que ao se casarem 
renunciavam a identidade construída em seu núcleo familiar e se rendiam à exigência de 
uma aceitação incondicional da identidade da família construída com o esposo (esposa, 
mãe, cuidadora). Para o desenvolvimento desta dinâmica um problema se fez gritante: 
algumas mulheres não sabiam ler e escrever. Na reunião de avaliação deste encontro 
com todos os agentes comunitários de saúde, estes avaliaram que o ambiente familiar 
dessas mulheres é opressor e dificulta que os agentes possam intervir. Os agentes 
comunitários de saúde refletiram também sobre as especificidades do bairro: distante, 
tem alto índice de criminalidade que gera preconceito e dificulta o acesso da população 
masculina a empregos, fazendo com que as mulheres tornem-se arrimo de família. 
Foram reflexões feitas pela equipe de saúde da família que, concretamente, retiraram o 
sofrimento como sendo apenas o sintoma (‘não dorme e por isso toma remédio’) e 
possibilitou sua compreensão pelo viés do sofrimento sócio-psico-afetivo. 
● Linha da Vida - Foi trabalhada a dinâmica da linha da vida, iniciando-se aos 15 anos e 
utilizando intervalos de 5 anos. Foi solicitado que cada mulher representasse em um 
papel pardo (por meio de escrita ou qualquer outra expressão gráfica, como desenhos ou 
símbolos) cada período de sua vida, iniciando-se aos 15 anos e passando pelos 20, 25, 
30, e assim sucessivamente. Com essa dinâmica surgiram elementos que possibilitaram 
trabalhar questões de gênero relativas ao papel da mulher no casamento, no qual ficou 
marcado um modelo idealizado de casamento perfeito e o sofrimento advindo da 
realidade, ou seja, da impossibilidade de realização de uma relação homem/mulher 
plena. Foram trabalhados ditados como: ‘Quem faz o casamento é a mulher’; ‘por trás 
de um grande homem há sempre uma grande mulher’. Foi constatada a dificuldade das 
mulheres em abandonar as escolhas de forma ativa, de sair de relações infelizes sem 
necessitar ‘fugir’, os rompimentos relatados eram todos sem autonomia. Foram 
trabalhados esses conteúdos, buscando refletir a necessidade de que as mulheres 
construam recursos pessoais e sociais que permitam os rompimentos necessários ao 
bem-estar e à saúde mental. Dificuldade de lidar com a própria sexualidade foi outro 
elemento que emergiu com essa dinâmica e permitiu que fossem, minimamente, 



discutidos aspectos relacionados a gênero e sexualidade. Na avaliação com os agentes 
comunitários de saúde muitos se identificaram com os relatos das mulheres, pois a 
maioria é mulher, e refletiram as próprias vidas. Foi evidente a coincidência do início do 
uso da medicação com o confronto com a realidade do casamento infeliz. Houve relatos 
de mulheres que se percebiam infelizes na relação, mas não tinham recursos pessoais 
para superar suas dificuldades e romper com essa relação, assim, algumas vezes, 
sentiam-se obrigadas a conviver com um ‘Homem-carrapato’.  

A expressão ‘Homem-carrapato’ foi utilizada por uma dessas mulheres e é 
retomada no presente artigo como sendo a forma mais fidedigna de expressar sua 
condição de vida ao lado de um homem que a massacra e que a impede de viver a 
própria vida, um homem cuja ação se limita a sugar o sangue da uma mulher presa a 
uma situação, cuja condição histórico-social a impede de libertar-se.  

Ao final de seis meses, foi realizada avaliação das atividades no grupo, e 
encerramento do mesmo. Após estudo de caso com equipe do CAPS, os médicos das 
ESF fizeram novas avaliações para hipótese diagnóstica e, contando com o apoio do 
grupo, foi possível a retirada do ansiolítico em alguns casos, uso racional e troca de 
medicação em outros. Algumas mulheres que foram ao grupo em busca do 
medicamento encerraram o processo compreendendo melhor os mecanismos geradores 
de sofrimento e as habilidades sociais para lidar com os mesmos, sem que para isso 
precisassem silenciar-se com o medicamento.  

 
Considerações finais 

O trabalho desenvolvido entre o CAPS e as equipes de saúde da família, como 
capacitação em serviço por meio de estudos de caso e realização de grupos de gênero 
possibilitou às agentes comunitárias de saúde e às enfermeiras das equipes de saúde da 
família a compreensão do sofrimento psíquico para além do sintoma, pois inicialmente a 
associação feita por esses profissionais era de que o uso de ansiolítico era devido  e 
justificado por um sintoma específico: a insônia. Ao final, todos os profissionais da 
equipe de saúde da família demonstraram novas compreensões a respeito da insônia 
como indicando a existência de um sofrimento sócio-afetivo, mesmo que ainda não 
totalmente declarado. 

O trabalho em conjunto com as equipes de saúde da família permitiu não só a 
aproximação das equipes, mas também, a garantia da capacitação em serviço, haja vista 
que no decorrer desta atividade, não só as mulheres acompanhados no grupo foram re-
avaliadas com a possibilidade de se beneficiarem tanto das temáticas trabalhadas no 
grupo, bem como, da utilização do uso racional da medicação. Por outro lado, entende-
se que estes estudos de caso funcionam como capacitação em serviço, pois o 
conhecimento compartilhado entre todos os profissionais ultrapassa os casos estudados 
e serve de apoio para manejos em outras situações que se configurem demandas em 
saúde mental. 

Pode-se considerar que o trabalho em equipe, com relação à estratégia saúde da 
família, propicia a re-significação do sofrimento e a ampliação das ações do CAPS, 
rompendo com a lógica do encaminhamento. Tal ação traz para o profissional da 
unidade de atenção à família a condição de ser capaz de intervir efetivamente na saúde 
mental das pessoas da comunidade de sua abrangência, sem necessitar encaminhar a um 
serviço especializado, uma possibilidade que se dá pela transversalidade das temáticas 
trabalhadas em saúde mental, como a proposta aqui relatada de inserção da categoria 
gênero para a compreensão do sofrimento psíquico.  

È importante ressaltar que houve uma mudança significativa na percepção dos 
agentes comunitários de saúde, pois durante este processo eles começaram a trazer 



casos novos de pessoas em grave sofrimento psíquico, que se encontravam isoladas em 
casa, há vários anos. Este fato chama atenção, pois, por mais que os ACS já soubessem 
e trabalhassem com o CAPS nesta região, ainda assim não conseguiam enxergar como 
situações de saúde mental esses casos de isolamento como do exemplo acima. Até 
mesmo a descrição de casos novos quando precisavam solicitar visitas domiciliares com 
a equipe do CAPS, passou a ser detalhada, contextualizada e já com as nuances de 
vulnerabilidade social típicas das vivências em saúde mental. 

A experiência de trabalho em apoio à ESF também foi essencial para a criação 
de alguns protocolos para o funcionamento da atenção em rede. Com relação à 
dispensação de alguns medicamentos psicotrópicos, o CAPS passou a garantir a entrega 
desta medicação para as usuárias do grupo em acompanhamento na ESF, pois tais 
medicações não existem nestas unidades. Também com relação ao prontuário, foi 
estabelecido que haveria a evolução do prontuário da família (ESF), como forma de 
privilegiar uma comunicação única, e mesmo que os/as usuários(as) também estivessem 
em atendimento no CAPS, a equipe de saúde mental teria um prontuário na unidade, 
mas manteria atualizado o prontuário na ESF. Tal conduta facilitou o monitoramento do 
uso de medicamentos, pois o ACS passou a saber, por exemplo, o projeto terapêutico do 
usuário e apoiá-lo na implementação do mesmo, seja no uso diário da medicação, seja 
na busca por escolas e atividades de geração de renda da região.  

Como parte do protocolo, também com relação às visitas domiciliares dos 
técnicos dos CAPS, passou-se a agendá-las com antecedência para que fossem sempre 
realizadas com ACS e enfermeiras da ESF. Tal procedimento fez com que novas redes 
de suporte social começassem a interagir com as famílias com pessoas com sofrimento 
psíquico grave. Tal fato foi e é crucial na diminuição das internações psiquiátricas e 
manejo das situações de crise, pois a família passa a contar com vários atores, e 
portanto, não mais recorre à lógica crise-doença-internação. Também a equipe de saúde 
da família passou a compreender o sofrimento psíquico conectado com as experiências 
vividas, e, sentindo-se mais próxima da equipe do CAPS, passou a evitar o uso da 
ambulância (tanto no sentido literal como no figurado), acreditando e reinventando 
estratégias para atender ao sofrer sem necessariamente encaminhá-lo. 

Novas estratégias para a compreensão do sofrimento psíquico também foram 
viabilizadas para a equipe do CAPS, que na interlocução com a atenção básica tem 
conseguido aliar não só novos atores para confrontar a lógica asilar, mas também tem 
encontrado suporte para a criação de projetos terapêuticos individualizados de usuários 
de saúde mental, que sem nunca colocar os pés no CAPS já começam a estabelecer 
laços contratuais na comunidade, graças ao empoderamento construído pelos 
trabalhadores e trabalhadoras das ESF. 
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