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Uma breve introdução 

 

O presente produto técnico é fruto de pesquisa desenvolvida para o mestrado 

profissional em Ensino em Ciências da Saúde que ambicionou promover uma 

articulação teórico-prática que traga transformações para os cenários envolvidos. Nesse 

sentido, o mestrado profissional carrega também a proposta de apresentar um produto 

final que se relacione com o tema discutido. O produto a ser apresentado a seguir está 

impregnado pela trajetória percorrida na formação, na atuação profissional e pelos 

resultados apreendidos com a pesquisa.  

A dissertação intitulada Saúde Mental na Atenção Básica: Apoio Matricial 

no Município de Santos, buscou analisar a estratégia de apoio matricial implantada no 

município desde 2011. Essa pesquisa, que ocorreu no próprio ambiente profissional da 

pesquisadora, teve portanto o objetivo principal de buscar recursos para a compreensão 

do cuidado em saúde mental na atenção básica por meio do apoio matricial. A partir 

desse objetivo pretendeu-se colaborar para os processos de educação permanente em 

Saúde.  

O apoio matricial em Saúde Mental é uma estratégia que vem ao encontro das 

necessidades das pessoas de ser atendidas integralmente no que diz respeito também à 

saúde mental. Nesse sentido, destaca-se a importância da articulação entre a rede de 

saúde mental e a Atenção Básica. Torna-se importante considerar também que essa 

estratégia caminha na direção da reforma psiquiátrica promovendo uma ação efetiva no 

território, uma vez que ampliamos nosso escopo de ação, atingindo outras pessoas e 

trabalhadores, inserindo-nos no território combatendo o preconceito e a falta de 

informação que ainda persiste na sociedade. Para Rodrigues e Moreira (2012), o 

fenômeno da loucura foi historicamente construído e a sua desconstrução precisa 

ocorrer no cotidiano da comunidade. Com relação a isso, afirmam que “para romper 

com a lógica manicomial presente na sociedade é preciso ir além das paredes desses 

novos serviços. É preciso fazer a loucura circular pelos espaços da cidade” 

(RODRIGUES; MOREIRA, 2012, p.608). 

Na forma de reuniões sistemáticas, o Apoio Matricial apresenta-se, portanto, 

como uma possibilidade privilegiada de educação permanente em Saúde, na medida em 

que se caracteriza como suporte assistencial e técnico-pedagógico que produz ações de 
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apoio educativo com e para a equipe (BRASIL, 2016) e propicia a discussão de temas 

ligados à saúde mental de forma participativa e reflexiva em que o saber leigo é 

valorizado e não perde o seu lugar em detrimento das novas informações e formações. 

A educação permanente em Saúde é uma política aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde em 4 de setembro de 2003 e pactuado na Comissão Intergestores 

Tripartite em 18 de setembro de 2003, que propõe a adoção da educação permanente 

como estratégia fundamental para a recomposição das práticas de formação, atenção, 

gestão, formulação de políticas e controle social no setor da saúde (BRASIL, 2004). 

Como prática de ensino-aprendizagem, a educação permanente está 

relacionada à produção de conhecimentos no cotidiano dos serviços de saúde, tendo os 

problemas do cotidiano e a experiência dos atores como base de interrogação, reflexão e 

mudança da realidade vivida.  

Nesse sentido, é importante reafirmar a potência da reunião de matriciamento 

como produtora de troca e de educação permanente que se insere numa lógica 

multidirecional de troca de duplo ganho aos participantes – aprender e ensinar – ao 

mesmo tempo em que amplia o olhar e a capacidade resolutiva da atenção. Desta forma 

constitui-se em um espaço no qual não há hierarquia de saber ou todos sabem, e em que 

o foco é o aprofundamento da discussão para chegar à singularidade do caso a partir da 

troca de informações e explicações e formulação de um PTS (OLIVEIRA, 2013).  

A partir do material obtido com a pesquisa e considerando as sugestões dos 

Agentes Comunitários participantes, planejou-se a construção e implementação do 

seguinte produto voltado para produzir ações de educação permanente entre o CAPS e a 

Atenção Básica, o que seria entendido como movimentações entre esses polos da 

RAPS. O produto  se constitui em duas ações distintas: sendo a primeira uma estratégia 

duradoura que poderá envolver todos os profissionais participantes das reuniões, a 

"CAIXA DE FERRAMENTAS"  e a outra é voltada para os Agentes Comunitários de 

Saúde , que seria a "VIVÊNCIA NO CAPS CENTRO".  
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Caixa de ferramentas   
 

Apresentação 
 

A partir de um encontro de devolutiva com as equipes das unidades envolvidas 

nesse estudo, será realizada a apresentação de uma “caixa de ferramentas” para o 

matriciamento. Pretende-se, nesse encontro, apresentar aos profissionais as conclusões e 

discussões alcançadas com o estudo. Também será apresentado nessa ocasião a proposta 

de construção de uma "caixa de ferramentas" que terá como objetivo reunir material 

relacionado à temática da saúde mental, sob a perspectiva da desinstitucionalização. O 

nome "caixa de ferramentas" seria uma alusão ao que nos instrumentaliza para efetivar 

alguma ação e está inspirado no que foi apontado por Merhy (2004) ao discutir o ato de 

cuidar: 
Sabemos, por experiências como profissionais e consumidores, que, quanto 
maior a composição das caixas de ferramentas (aqui entendida como o 
conjunto de saberes que se dispõe para a ação de produção dos atos de saúde) 
utilizadas para a conformação do cuidado pelos trabalhadores de saúde, 
individualmente ou em equipes, maior será a possibilidade de se 
compreender o problema de saúde enfrentado e maior a capacidade de 
enfrentá-lo de modo adequado, tanto para o usuário do serviço quanto para a 
própria composição dos processos de trabalho ( MERHY, 2004) 

 

A busca de compreensão tendo os recursos culturais como disparadores está 

relacionada ao saber leigo que foi discutido nos resultados desse estudo. Embora possa 

haver outras formas de capacitações e processos de educação permanente 

concomitantes, essa ação favorecerá maior apropriação sobre os temas de forma 

articulada com o cotidiano e com a cultura, fomentando a reflexão.  

Serão apresentados filmes, traillers, indicação de textos, livros e outros 

materiais culturais. Considerando o interesse demonstrado pelos temas, pretende-se 

também com esse recurso propiciar um repertório comum a todos os profissionais 

envolvidos e disparar discussões. Essa ação que envolverá as unidades participantes 

deste estudo, terá potencial de alcançar outras, uma vez que o material poderá ser 

compartilhado com os outros profissionais e com outras equipes de matriciamento. 
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 PLANO DE AÇÃO PARA A CAIXA DE FERRAMENTAS 

 

Cinema é como um sonho, como uma música.  
Nenhuma arte perpassa a nossa consciência da forma como um filme faz;  

vai diretamente até nossos sentimentos, atingindo a profundidade dos quartos 
escuros de nossa alma.  

 
Ingmar Bergman 

 

Objetivo  

O objetivo deste material é promover a troca e compartilhamento de material 
relacionado à saúde mental ou que faça referência a esse tema e sobre o cuidado ao 
sofrimento psíquico sob a perspectiva da desinstitucionalização. A constituição desse 
arquivo procura contribuir para a discussão e aprofundamento dos temas relacionados 
favorecendo a ampliação do olhar e a reflexão., utilizando-se de recursos culturais.  

Partindo-se do interesse relacionado à temática, serão utilizadas algumas 
referências já utilizadas em reuniões de apoio matricial e também serão incluídas as que 
surgirem nos próximos encontros. Será, portanto, um produto aberto, que vai ser 
atualizado pelos próprios profissionais envolvidos nessas discussões e que abordará os 
temas através dessas formas artísticas, buscando um caminho de formação e capacitação 
que não reproduza a lógica de transmissão de informação.  

Operacionalização 

Durante a reunião de apoio matricial, serão apresentados os resultados deste 
estudo e a proposta de criação da "Caixa de Ferramentas". Uma caixa será 
disponibilizada com esse fim, onde poderão ser depositadas as sugestões dos 
integrantes. A ideia é que esse material possa ser utilizado pelas equipes nas próprias 
reuniões ou fora delas, de acordo com a disponibilidade.  

Há pelo menos dois arranjos possíveis para esta operacionalização:  

1. a sugestão pode ser efetivada na própra reunião, por ex. a exibição de um 
trecho do filme ou leitura conjunta de um texto seguidos de um debate. 

2. a partir da sugestão, os participantes podem se apropriar do material 
individualmente conforme sua disponibilidade pessoal e interesse para posteriormente 
contribuírem na discussão da reunião seguinte. A discussão pode ser disparada pelas 
pessoas que tiveram a disponibilidade e interesse de se apropriarem do material e pode 
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envolver os outros participantes, até mesmo instigando-os a usufruir do material.  

Espera-se que dessa forma, seja criado um fluxo contínuo de aquisição de 
novas informações e discussões através de uma estratégia diferente das capacitações 
formais conteudistas e trazendo possibilidades próximas às vidas das pessoas, inclusive 
o surgimento de assuntos extremament atuais. 

 Também será criado um arquivo digital, compilando todo o material. Ele será 
sempre atualizado e poderá ser disponibilizado por e-mail e compartilhado com outros 
serviços e outras equipes matriciadoras.  

O material conterá: 

-sugestões de filmes, curtas-metragens, vídeos e documentários 

- sugestões de músicas 

- sugestões de textos 

- sugestões de leitura 

A seguir serão apresentadas algumas sugestões de filmes, documentários e 
curtas, porém é iportante ponderar que as mesmas podem ser utilizadas ou não devido o 
caráter colaborativo da ação.  
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  Sugestões iniciais para a Caixa de Ferramentas1  

 

Filmes:  

 

Cisne Negro, 2001 - Direção: Darren Aronofsky  

 assuntos relacionados : dualidade, crise, busca de perfeição, conflito 
emocionais 

Geração Prozac, 2001 - Direção: Erik Skjoldbjaerg  

 assuntos relacionados: depressão, medicalização, instabilidade emocional, 
relação com a medicação, relação com o médico. 

Dá para fazer, 2008 - Direção: Giulio Manfredonia   

assuntos relacionados: desinstitucionalização, psiquiatria democrática italiana, 
reabilitação psicossocial 

 O solista, 2009 - Direção Joe Wright  

assuntos relacionados: esquizofrenia, amizade, laço, vículo 

Adam, 2009 - Direção: Max Mayer  

assuntos relacionados: autismo, inclusão, vínculo, afeto 

Mary e Max: uma amizade diferente, 2009 - Direção: Adam Elliot 

assuntos relacionados: síndrome de asperger, vínculo, amizade 

O lado bom da vida, 2013 - Direção:David O. Russel  

assuntos relacionados: internação psiquiátrica, depressão, reabilitação, 
transtorno afetivo bipolar 

Bem me quer, mal me quer, 2013 - Direção: Laetitia Colombani  

 assuntos relacionados: obsessão 
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Nise – o coração da loucura, 2015 - Direção: Roberto Berliner  

assuntos relacionados: manicômio, reforma psiquiátrica, desinstitucionalização, 
arte.  

Sentimentos que curam, 2015 - Direção: Maya Forbes 

assuntos relacionados  : Transtorno afetivo bipolar, família, doença 

Loucas de alegria, 2016 - Direção: Paolo Virzi  

assuntos relacionados: internação psiquiátrica, desinstitucionalização, doença  

 

Documentários:  

 

Estamira, 2006 - Direção: Marcos Prado   

 assuntos relacionados: exclusão, doença mental, desejo, história da loucura 

O riso dos outros, 2008 - Direção: Pedro Arantes  

 assuntos relacionados: limites éticos do humor 

The mask you live in, 2015 - Direção: Jennifer Siebel Newsom  

 assuntos relacionados: gênero como construção social, pressões e estereótipos, 
papel do homem na sociedade. 

 

Curtas-metragens:  

 

A casa dos pequenos cubos, 2008 - Direção: Kunio Kato  

 assuntos relacionados : solidão, memória, devir 

O emprego, 2008 - Direção: Santiago Grasso  
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 assuntos relacionados: relações de trabalho 

La Luna, 2011 - Direção: Enrico Casarosa  

 assuntos relacionados: tornar-se pessoa, individualidade  
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Vivência no CAPS Centro 

 

Apresentação 
 

A proposta desta ação surgiu na discussão propiciada pelo grupo focal onde 

os participantes apontaram para um estreitamento de relações entre CAPS e equipe da 

Atenção Básica, porém esse estreitamento poderia ser ampliado para além da figura da 

profissional apoiadora e também para além das próprias reuniões. Sugeriram uma 

aproximação maior através de uma visita ao CAPS onde pudessem ver de perto e 

vivenciar o que vinha sendo apreendido nas reuniões. Assim, a  partir do que foi 

proposto pelos participantes nos GFs, pretende-se organizar um momento de vivência 

dentro do CAPS. Os agentes serão convidados a participar de atividades desenvolvidas 

durante a hospitalidade diurna tais como a convivência e oficinas. A ideia é que esse 

momento seja planejado pela pesquisadora, pelos próprios usuários do CAPS e pelos 

estagiários, caracterizando uma recepção. 

Essa ação, que envolverá todos esses atores, objetiva possibilitar um 

estreitamento de relações e uma maior compreensão para os dois polos que envolvem a 

estratégia de matriciamento: CAPS e atenção básica. Planeja-se utilizar recursos da 

câmera de celular para registro em vídeo e fotos de alguns momentos dessa vivência. 
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PLANO DE AÇÃO PARA VIVÊNCIA NO CAPS CENTRO 

 

Objetivo 

O objetivo desta ação é possibilitar um estreitamento de relações e 
aproximação entre os Agentes Comunitários de Saúde das Policlínicas Martins Fontes e 
Vila Nova com o CAPS Centro. Espera-se com essa ação fortalecer o trabalho em rede. 

Operacionalização 

A operacionalização desta ação envolverá os momentos descritos a seguir: 

 

Primeiro momento - Oficina de  planejamento no CAPS 

 

Será proposto aos estagiários e usuários do CAPS, juntamente com a 
pesquisadora, o planejamento de atividades a serem realizadas com os agentes 
comunitários objetivando integração,  reconhecimento do serviço e colaborar na 
apreensão da Rede de Atenção Psicossocial.  

A ideia central é que os usuários possam recepcionar os “visitantes” e que 
estes possam participar de algumas atividades que ocorrem no cotidiano do CAPS 
Centro. Dessa forma espera-se que nessa oficina de planejamento possa haver a  
definição de alguns pontos :  

- datas possíveis para a visita dos agentes comunitários 

- definição conjuta de quais atividades realizadas no CAPS poderão 
recepcioná-los ( como por exemplo reconhecimento do espaço físico, apresentações 
entre todos, apresentação dos "cotidiano ", lanche, oficinas, etc.). 

- definição de papéis e divisão de tarefas para que o planejamento se efetive 
até a data da execução e também para a condução da atividade. 

- elaboração conjunta de convite e roteiro da programação planejada, ambos 
a serem apresentados para os agentes. 
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Segundo momento 

 

 Em seguida a essa construção coletiva, será efetivado o convite aos agentes 
(participantes desta pesquisa) de ambas as Policlínicas e o agendamento conforme a 
disponibilidade deles. Será apresentado na ocasião, o roteiro das atividades propostas. 

Na data agendada, as ações seguirão conforme o planejamento do momento 
anterior. Espera-se com essa atividade, não somente propriciar um momento de 
interação entre as pessoas envolvidas nesses serviços, mas também possibilitar um 
conhecimento "vivo" capaz de ampliar o entendimento de diversas questões 
relacionadas à saúde mental.  

 

Terceiro momento 

 

 Após a vivência proposta, planeja-se um momento de avaliação dessa 
vivência. Esse momento poderá ocorrer durante a reunião de apoio matricial seguinte, 
propriciando novo momento de troca já com os outros membros das equipes da Atenção 
Básica.  
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