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RESUMO 

 

 Os Centro de Atenção Psicossocial para usuários que fazem uso de álcool e outras 

drogas em sua terceira modalidade (CAPS AD III) são serviços de saúde mental 

públicos que compõem a rede de atenção à saúde, em específico a atenção à saúde 

mental. Esses serviços de saúde públicos, assim como diversos outros, tiveram seus 

cotidianos de trabalho em saúde radicalmente modificados em tempos pandêmicos 

de COVID-19. Método: Através de um recorte de realidade oriundo da observação 

participante que se destaca em seu viés qualitativo, um profissional da saúde de um 

serviço de saúde mental público constrói e produz uma narrativa existencial em 

relação para com dois pontos acontecimentais: os tempos pré-pandêmicos e os 

tempos pandêmicos de COVID-19. Caracteriza-se que os tempos pandêmicos de 

COVID-19 influenciam de maneira massiva e agressiva o cotidiano de atuação em 

saúde de um CAPS AD III em seus aspectos necropolíticos através de uma constante 

liquefação da rede de seguridade social brasileira, não somente, potencializado por 

estratégias de disseminação da COVID-19 em todo o território nacional e que 

instauram práticas de cuidado em saúde mental de maneira alienante e persecutória. 

Conclusão: Se emerge em caráter de urgência um maior debruçamento para com a 

organização do Sistema Único de Saúde (SUS), no caso da textualidade em questão, 

como afirmativa radical dos direitos de acesso à saúde como direito humano do povo 

brasileiro. 

 

Palavras-chave: pandemia de COVID-19. CAPS AD III. Terapeuta de Referência. 

Necropolítica.  



 
 

ABSTRACT 

The Psychosocial Care Centers for users who use alcohol and other drugs in their third 

modality (CAPS AD III) are public mental health services that make up the health care 

network, specifically, mental health care. These public health services, as well as 

several others, had their daily work in health radically changed during the COVID-19 

pandemic period. Method: Through a reality clipping from participant observation that 

stands out in its qualitative bias, a health professional from a public mental health 

service builds and produces an existential narrative in relation to two event points: pre-

pandemic times and the COVID-19 pandemic times. Results: It is characterized that 

the COVID-19 pandemic times massively and aggressively influence the daily health 

performance of a CAPS AD III in its necropolitical aspects through a constant 

liquefaction of the Brazilian social security network, not only, enhanced by COVID-19 

dissemination strategies throughout the national territory and that establish mental 

health care practices in an alienating and persecutory way. Conclusion: There is an 

urgent need for a greater focus on the organization of the Unified Health System (SUS), 

in the case of the text in question, as a radical affirmation of the rights of access to 

health as a human right of the Brazilian people. 

 

 

Keywords: COVID-19 pandemic. CAPS AD III. Reference Therapist. 

Necropolitics. 
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“Tá lá o corpo estendido no chão 

Em vez de rosto, uma foto de um gol 
Em vez de reza, uma praga de alguém 

E um silêncio servindo de amém 
O bar mais perto depressa lotou 
Malandro junto com trabalhador 

Um homem subiu na mesa do bar 
E fez discurso pra vereador 

Veio o camelô vender! 
Anel, cordão, perfume barato 

Baiana pra fazer 
Pastel e um bom churrasco de gato 

Quatro horas da manhã 
Baixou o santo na porta bandeira 

E a moçada resolveu 
Parar, e então 

Tá lá o corpo estendido no chão 
Em vez de rosto uma foto de um gol 

Em vez de reza uma praga de alguém 
E um silêncio servindo de amém 

Sem pressa, foi cada um pro seu lado 
Pensando numa mulher ou no time 

Olhei o corpo no chão e fechei 
Minha janela de frente pro crime 

Veio o camelô vender! 
Anel, cordão, perfume barato 

Baiana pra fazer 
Pastel e um bom churrasco de gato 

Quatro horas da manhã 
Baixou o santo na porta bandeira 

E a moçada resolveu 
Parar, e então 
Tá lá o corpo 

Estendido no chão” 

(De frente pro crime, João Bosco) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, com vistas à conclusão do Curso de Especialização em 

Administração para o Século XXI (vinte e um), vinculado à Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), percorre como se dá o cotidiano de atuação dos 

profissionais de saúde e suas gestões de cuidado em saúde mental, num Centro de 

Atenção Psicossocial para usuários que fazem o uso de álcool e outras drogas em 

sua terceira modalidade – CAPS AD III, localizado no município de Porto Alegre, 

capital do estado do Rio Grande do Sul.  

O devido cotidiano possui seu recorte temporal em relação a dois (02) marcos 

temporais destacados em sua importância e pertinência, e que influenciam de um jeito 

agressivo os processos organizacionais relacionados ao trabalho junto ao referido 

ambiente de tratamento médico: os tempos pré-pandêmicos, tempos anteriores ao 

do ingresso do vírus Sars-CoV-2, agente causador da pandemia de COVID-19 em 

território brasileiro; e os tempos pandêmicos, tempos atuais pelos quais todo o povo 

brasileiro se encontra no exato momento dessa produção textual e que escancarou a 

dinâmica do nosso tecido social principalmente quando se trata da gestão das 

políticas públicas, particularmente das políticas públicas de saúde mental.  

Tal discussão será tecida a partir da observação participante do autor do 

presente trabalho, que é, ao mesmo tempo, um dos integrantes da equipe 

multiprofissional do serviço de saúde mental do qual se trata. A carnalidade da 

externalidade do peculiar cotidiano do serviço de saúde com o surgimento dos tempos 

pandêmicos atuais apresenta apontamentos sobre a constância das mudanças dos 

processos de trabalho, atrelados ao cuidado em saúde mental, tanto em tempos atuais 

quanto em tempos anteriores. Isto posto inicialmente, essa produção textual enaltece 

uma problemática de pesquisa que se dá da seguinte maneira:  

quais as implicações para a construção e produção das ações e práticas de 

cuidado em saúde mental, em específico dos Planos Terapêuticos Singulares 

(PTS’s), a partir do ponto de vista da posição de Terapeuta de Referência 

(TR), em tempos pandêmicos de COVID-19? 
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Para dar conta da presente pergunta, buscou-se o assentamento em 

referências teórico-conceituais inovadoras que auxiliam a análise e o debate sobre o 

grave momento sócio-histórico-cultural que o povo brasileiro atravessa em sua 

existência, como fazem os conceitos de “necropolítica” (MBEMBE, 2016), “Saúde 

Persecutória (CASTIEL e ÁLVAREZ, 2007), “Liquefação da rede de proteção social 

brasileira no Brasil autoritário” (FLEURY e PINHO, 2018) e “Estratégia federal de 

disseminação da covid-19” (VENTURA e REIS, 2021). Em nosso entender, essa 

mesclagem de conceitos potencializa a compreensão e a interpretação da 

contemporaneidade que passa e perpassa por nós em suas tonalidades e 

intensidades radicais. 

O presente trabalho está segmentado nas seguintes partes, além da presente 

Introdução: a seguir será apresentada a metodologia qualitativa por que seguiu a 

pesquisa; depois abordar-se-á a criação e invenção do sistema de saúde público 

brasileiro, mais conhecido como Sistema Único de Saúde (SUS), destacando dentro 

dele o dispositivo de cuidado em saúde mental intitulado Terapeuta de Referência 

(TR); depois teremos os apontamentos teórico-conceituais que servem de 

assentamento do debate e discussão da pesquisa em questão e posteriormente serão 

abordados as características territoriais onde o serviço de saúde em questão se 

localiza. 

Em continuidade, será desenvolvida a descrição do cotidiano de atuação dos 

profissionais de saúde a partir da observação participante de um dos integrantes da 

equipe multiprofissional do CAPS AD III destacado, prontamente a tessitura teórico-

conceitual em consonância com a análise descritiva do cotidiano do serviço de saúde 

e finalmente as notas conclusivas do trabalho desenvolvido. 

 

1.1. Objetivo geral 
 

Como se dão as implicações para a construção e produção das ações e 

práticas de cuidado em saúde mental, em específico dos Planos Terapêuticos 

Singulares (PTS’s) a partir do ponto de vista da posição de Terapeuta de Referência 

(TR), em tempos pandêmicos de COVID-19. 
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1.2 Objetivos específicos  
 

(a) Como se dá a influência dos tempos pandêmicos de COVID-19 no cotidiano 

de atuação de um profissional da saúde em um serviço de saúde mental público. 

(b) Como se dá a influência dos tempos pandêmicos de COVID-19 na atuação 

de um profissional da saúde em um serviço de saúde mental público como Terapeuta 

de Referência (TR) do CAPS AD III em questão; 

(c) Como se dá a influência dos tempos pandêmicos de COVID-19 na atuação 

de um profissional da saúde em um serviço de saúde mental público na elaboração 

de Planos Terapêuticos Singulares (PTS's) junto aos usuários do SUS do CAPS AD 

III em questão. 

 

1.3 Justificativa 
 

O ingresso dos tempos pandêmicos no cotidiano de atuação dos profissionais 

de saúde de um Centro de Atenção Psicossocial (um CAPS AD III), localizado no 

município de Porto Alegre, foi imensamente influenciado pelo descompasso e 

dissonância das ações e gestões dentro e fora do Sistema Único de Saúde (SUS), 

descompasso esse provocado tanto entre os entes federativos (federal, estadual e 

municipal) quanto pela própria empresa de saúde gestora do serviço de saúde mental. 

Esse descompasso é merecedor de análise, especialmente no âmbito em que 

ocorrem a assistência direta aos cidadãos usuários do sistema de saúde mental 

pública brasileira. Nesse sentido, urgem análises e apreciações sócio-histórico-

cultural da ações que podem ser ditas necropolíticas (MBEMBE, 2016) e que 

ocorreram no âmbito da rede de proteção social brasileira, respostas a uma possível 

ação administrativo-política que visava contribuir (por intenção ou por omissão, tanto 

faz,) para a disseminação da COVID-19 em todo o território nacional. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

De acordo com Gil (1999), o método de pesquisa caminhou por um viés 

qualitativo, onde o uso da técnica de observação participante (SOUZA, KANTORSKI 

e LUIS, 2011) procurou a descrever o cotidiano de atuação de um dos profissionais 

da saúde de um serviço de saúde mental público em relação a diferenciação temporal 

suscitada durante a pesquisa. 

Queiroz et al. (2007, p. 276) destacam a pesquisa qualitativa em seus conceitos 

e aplicações na área da saúde. Assim afirmam os autores: 

A pesquisa qualitativa tem como foco de estudo o processo vivenciado pelos sujeitos. 
Assim, as investigações qualitativas crescem em número, como um outro modo de 
produção de conhecimento capaz de responder a necessidade de compreender em 
profundidade alguns fenômenos da prática [...], suprindo vazios deixados pela 
pesquisa positivista e seus métodos de coleta e análise de dados, sendo uma 
referência para investigar contextos e realidades específicas. (QUEIROZ et al., 2007, 
p. 276).  

Assim sendo, a pesquisa qualitativa, tendo como processo a observação 

participante, possibilita a análise de uma grave situação que hoje em dia nos atravessa 

de maneira radical e agressiva, como é o caso da atual pandemia de COVID-19. Para 

um trabalhador da saúde vivente de tal situação, a análise da realidade se 

potencializa, na medida em que desvela um cotidiano de atuação nos espaços 

institucionais do CAPS AD III, caracterizado por agenciamentos e estruturações de 

contextos e circunstâncias que um importante número de cidadãos brasileiros 

atravessa nesses dias. 

Souza, Kantorski e Luis (2011, p. 227) destacam elemento fundamental da 

observação participante: trata-se de uma “possibilidade de suprir a lacuna da análise 

documental, no que diz respeito à elucidação da realidade prática.”. Ainda para os 

autores, a observação participante constrói e produz um rico detalhamento das 

práticas e dos modos de ser das pessoas em um determinado cotidiano. Da mesma 

forma, Souza et al. (2020, p. 99) consideram que “o método observação participante 

visa a compreender as pessoas e suas atividades durante a ação, revelando-se uma 

técnica de excelência que permite construir teorias concretas da realidade.” 
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Destacando a questão temporal na observação participante, Queiroz et al. 

(2007) afirmam que tais dimensões não possuem limitação espaço-temporal, já que o 

tempo transcorrido na observação é inerente às próprias apreensões de significação 

dos fatos e dos comportamentos em um determinado espaço: “O tempo determinado 

para a saída do pesquisador do campo deve ser determinado pelo próprio objetivo do 

estudo, bem como pela saturação dos dados.” (QUEIROZ et al., 2007, p. 279). 

A pesquisa que se elevou a termo e aqui se retratará é semelhante a de Kawata 

et al. (2009) e de Vendemiatti et al. (2010), na medida que recorrem ao método da 

observação participante para analisar a gestão em ambiente de saúde. Vale ressaltar 

que as pontuações frisadas durante a pesquisa entre tempos pré-pandêmicos e 

pandêmicos avivam três (03) análises categoriais importantes que se entrecruzam 

durante a textualidade desse estudo: os recursos materiais, os recursos logísticos e, 

por fim, os recursos humanos envolvidos na operacionalização do CAPS AD III. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL  

 

Nesta parte do trabalho terão destaques os principais conceitos que foram 

sistematizados para podermos elaborar um quadro analítico mínimo que pudesse nos 

auxiliar na explicação da realidade concreta vivenciada. Antes de apresentá-lo, 

faremos uma breve explanação sobre o SUS. 

 

3.1 O Sistema Público de Saúde Brasileiro (SUS) 
 

A saúde no Brasil é direito dos cidadãos e dever do Estado nacional, de acordo 

com a Constituição Federal (BRASIL, 1988). A temática da saúde está 

constantemente em pauta em nossa sociedade e, como não poderia deixar de ser, 

adquiriu destaque sem precedentes durante os tempos pandêmicos de COVID-19. 

Nesse rol de temáticas e problemas debatidos, a oferta e o gerenciamento de serviços 

de saúde em arranjos sistemáticos e organizacionais é e tem sido ponto culminante 

desse debate público. 
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Existem diversos serviços e personagens criados pelas políticas públicas de 

saúde que são instituídos, investidos e gerenciados pelos três entes federativos (entes 

municipais, estaduais e federais). Um desses serviços de saúde pública se chama 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Os CAPS foram instituídos há duas décadas, 

por meio da Lei n° 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispôs “sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental.” (BRASIL, 2001). 

A Lei 10.216 foi uma conquista da luta dos movimentos sociais que surgiram 

ainda durante a ditadura militar e que perpassaram pela redemocratização da nação 

brasileira durante a década de 80. Algo semelhante se observa atualmente com a 

Reforma Sanitária Brasileira, a Reforma Psiquiátrica Brasileira e a Luta 

Antimanicomial. A lei se baseia numa perspectiva de ressignificação das práticas de 

cuidado em saúde mental numa perspectiva territorial e de crítica para com práticas 

de cuidado que não são calcadas na afirmativa dos direitos humanos e de vidas que 

sejam possivelmente vividas. O CAPS é um serviço de saúde que enaltece as 

questões que atravessam a saúde mental em suas determinantes sociais (emprego, 

educação, moradia, atividade física, entre outros). O centro atua em articulação com 

diferentes serviços e personagens existentes em um determinado território, quer seja 

de maneira intrasetorial, quer de maneira intersetorial em saúde. Não somente os 

profissionais de saúde são convocados a atuar em práticas de cuidado em saúde 

mental, mas também profissionais das mais variadas áreas de saúde, como, por 

exemplos, profissionais da assistência social, de movimentos culturais, de instituições 

escolares, entre outros, até integrantes das comunidades que convivem nos 

territórios. 

Existem diferentes tipologias de CAPS espalhados pelo território nacional, 

conforme determinado pela Portaria n° 336, de 19 de fevereiro de 2002. Tais tipos são 

caracterizados da seguinte forma: 

Caps I: atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento 
psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aquele 
decorrentes do uso nocivo e dependência de álcool e outras drogas; Caps II: atende 
pessoas maiores de 18 anos, em intenso sofrimento psíquico decorrente de 
transtornos mentais graves e persistentes; Caps III: atende pessoas maiores de 18 
anos, em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e 
persistentes. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e 
quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, e acolhimento noturno; Caps i: 
atende crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico 
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decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, até 18 anos, incluindo 
aqueles relacionados ao uso de substância psicoativas, até 16 anos; Caps AD: atende 
pessoas maiores de 16 anos, que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente 
do uso nocivo e dependência de álcool e outras drogas; Caps AD III Álcool e Drogas: 
atende pessoas maiores de 16 anos, que apresentam intenso sofrimento psíquico 
decorrente do uso nocivo e dependência de álcool e outras drogas. Proporciona 
serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo 
feriados e finais de semana, e acolhimento noturno. (UnB, 2020, p. 56-57, grifos 
nossos). 

 Os CAPS são implantados e implementados de acordo com critérios oriundos 

de diálogos territoriais e populacionais em sua diversidade regional e necessidade 

sanitária. Neste trabalho, o CAPS que será analisado é o Centro de Atenção 

Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas – CAPS AD III, que oferta um 

serviço de base territorial que dialoga via articulação de rede com os diferentes 

serviços que possam existir em um território. O CAPS AD III é constituído por uma 

equipe multiprofissional (terapeutas ocupacionais, psicólogas, profissionais de 

educação física, oficineiros, agentes redutores de danos, médicos clínicos, médicos 

psiquiatras, entre outros) que atua de maneira interdisciplinar com a temática do uso 

de álcool e outras drogas, numa lógica de cuidado em saúde baseada na Redução de 

Danos (RD). CAPS AD III significa, de acordo com a normativa que atribui as tipologias 

de CAPS, que existe a possibilidade de o usuário do sistema público de saúde ser 

acolhido com prática de cuidado em turno noturno, ou seja, existem leitos de 

acolhimento noturno para que o usuário seja acompanhado de maneira intensiva por 

um período de até quatorze dias, de acordo com as suas singularidades e 

especificidades existenciais. Cabe incitar ainda que, no ano de 2019, alguns 

municípios, em específico o município de Porto Alegre, possuíam em sua rede de 

cuidado em saúde mental um CAPS AD IV, que foi o primeiro inaugurado em todo o 

Brasil. De acordo com CETAD Observa (2020), site do Observatório Baiano sobre 

substância psicoativas, o centro: 

Atende pessoas com quadros graves e intenso sofrimento decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas. Sua implantação deve ser planejada junto a cenas de 
uso em municípios com mais de 500.000 habitantes e capitais de Estado, de forma a 
maximizar a assistência a essa parcela da população. Tem como objetivos atender 
pessoas de todas as faixas etárias; proporcionar serviços de atenção contínua, com 
funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana; e ofertar 
assistência a urgências e emergências, contando com leitos de observação. (CETAD 
OBSERVA, 2020). 
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Os Centros de Atenção Psicossocial AD IV são consolidados através da 

portaria n° 3.588, de 21 de dezembro de 2017, que alterou outras portarias e modificou 

as disposições sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAP) em todo o país de modo 

a incluir os CAPS AD IV, abordando os investimentos monetário em Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental e as tipologias de 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT’s) em seus dois tipos (BRASIL, 2017). 

Também cabe citar que se encontra em momento inicial a implantação e 

implementação dos recentes serviços de saúde chamados Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto-Juvenil CAPSIJ) em alguns municípios brasileiros, como no caso 

do município de São Paulo, onde há um CAPSIJ em sua terceira modalidade 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2019). 

No entanto, a Rede de Cuidado em Saúde Mental (RAPS) não se baseia 

somente em serviços, como os CAPS, mas também há espaços de cuidado, como 

SRT’s, Unidades de Acolhimento, Centros de Convivência, Hospitais Gerais com 

leitos psiquiátricos, espaços e programas de geração de renda e economia solidária, 

entre outros tantos serviços. Serviços de saúde como Unidades Básicas de Saúde 

UBS, Consultórios na Rua (Cnars), entre outros, também podem e devem dialogar 

para com tal questão.  

Isto posto, o CAPS AD III é um serviço entre tantos outros que dialogam com 

as questões de saúde mental em possível mescla com o uso de álcool e outras drogas. 

Não somente sob o prisma da saúde, mas sim em outros movimentos prismáticos, a 

respeitar as determinantes sociais em saúde, e seus respectivos serviços instituídos 

e existentes em um certo território na possibilidade de construção e produção de 

estratégias e planos de cuidado comum, tanto de maneira macro, como por exemplo 

no território, como de maneira micro, como no caso o usuário do SUS em sua 

singularidade e especificidade. 

 

3.2 O Terapeuta de Referência (TR) e o Projeto Terapêutico Singular (PTS) 

 

Por entre as diferentes tipologias de CAPS, existem diversas práticas de 

cuidado que vão desde atendimentos individuais com equipe multiprofissional, 

acolhimento diurno, medicação assistida, práticas grupais etc. Uma dessas práticas 
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de cuidado em saúde, que pode ser considerado como um dispositivo que auxilia na 

construção e produção de tais práticas, é o que se denomina por Terapêuta de 

Referência (TR). O termo dispositivo, aqui, se relaciona ao conceito proposto por 

Deleuze (1996): 

[...] Mas o que é um dispositivo? É antes de mais uma meada, um conjunto multilinear, 
composto por linhas de natureza diferente. E, no dispositivo, as linhas não delimitam 
ou envolvem sistemas homogéneos por sua própria conta, como o objecto, o sujeito, 
a linguagem, etc., mas seguem direções, traçam processos que estão sempre em 
desiquilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam uma das outras. Qualquer linha 
pode ser quebrada – está sujeita a variações de direcção – e pode ser bifurcada, em 
forma de forquilha – está submetida a derivações. Os objetos visíveis, os enunciados 
formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos numa determinada posição, são como 
que vectores ou tensores. (DELEUZE, 1996, p. 1, destaque no original) 

O TR é um dispositivo e, também, uma personagem que compõe, com linhas 

de diferentes naturezas em concomitância com diferentes sistemáticas heterogêneas 

por entre uma diversidade existencial na relação entre as redes de cuidado em saúde, 

o serviço de saúde em questão e, principalmente, os cidadãos brasileiros usuários do 

sistema público de saúde. Ou seja, é um: “[...] vínculo com usuário, organização do 

trabalho e suporte institucional.” (SILVA e COSTA, 2010, p. 635). 

De acordo com BRASIL (2004), o profissional que acolhe algum usuário do 

SUS: 

[...] ao iniciar acompanhamento no CAPS se traça um projeto terapêutico com o 
usuário e, em geral, o profissional que o acolheu no serviço passará a ser uma 
referência para ele. Esse profissional poderá seguir sendo o que chamamos de 
Terapeuta de Referência (TR), mas não necessariamente, pois é preciso levar em 
conta que o vínculo que o usuário estabelece com o terapeuta é fundamental em seu 
processo de tratamento. (BRASIL, 2004, p.16) 

A ação de acolher um usuário do SUS junto ao CAPS AD III não está 

relacionada com ações pontuais, mas está atravessada por princípios e diretrizes que 

direcionam as práticas de cuidado em saúde a favor de práticas de humanização das 

ações de cuidado. Aqui princípios como transversalidade, indissociabilidade entre 

atenção e gestão e protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e 

coletivos são consonantes com diretrizes como acolhimento, gestão participativa, 

cogestão, ambiência, clínica ampliada, clínica compartilhada, valorização do 

trabalhador e defesa dos direitos dos usuários do SUS. (BRASIL, 2013). 

Ainda em Brasil (2013), o conceito de “acolhimento” se dá por uma perspectiva 

de transversalidade como matriz identitária e subjetiva dos princípios e diretrizes 
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direcionadores das ações de cuidado em saúde no SUS. A este respeito, o conceito 

de “transversalidade” como princípio está relacionado com o reconhecimento das “[...] 

diferentes especialidades e práticas de saúde [...] com a experiências daquele que é 

assistido” (BRASIL, 2013, p. 06) e o conceito de acolhimento como diretriz que orienta 

clínica, ética e politicamente arranjos e organizações processuais do trabalho em 

saúde está relacionado com o reconhecimento do que:  

[...] o outro traz como legítima e singular necessidade em saúde. O acolhimento deve 
comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. 
Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a 
partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de 
relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, 
trabalhador/equipes e usuário como rede socioafetiva. (BRASIL, 2013, p. 07-08) 

Nesse sentido, quando o usuário acessar um CAPS, ele passará por um 

procedimento intitulado acolhimento inicial (BRASIL, 2015), que é uma ação que 

caracteriza o início do acesso ou acompanhamento do usuário do SUS junto ao CAPS 

AD III. O acolhimento inicial se dá através de um diálogo entre um profissional do 

CAPS (possível Terapeuta de Referência) e o usuário e seus possíveis outros 

vínculos, como por exemplo vínculos familiares, para que a aproximação junto ao 

serviço possa ser construída e produzida em relação de alteridade. A compreensão 

da demanda e do desejo do usuário junto ao serviço de saúde e o que pode ser 

elaborado, condicionado e encaminhado passa por tal movimento dialógico durante o 

acolhimento inicial.  

Ainda em Brasil (2004, p. 16), o conceito de TR se relaciona com uma 

responsabilização do monitoramento: 

[...] junto com o seu usuário o seu projeto terapêutico, (re)definido, por exemplo, as 
atividades e a frequência de participação no serviço. O TR também é responsável pelo 
contato com a família e pela avaliação periódica das metas traçadas no projeto 
terapêutico, dialogando com o usuário e com a equipe técnica do CAPS. (BRASIL, 
2004, p. 16). 

O TR seria, então, a personagem que dialoga com o usuário sobre as 

possibilidades de construção e produção de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) 

que seja possivelmente alinhado com as demandas, desejos e necessidades do 

usuário sem deixar de frisar os apontamentos suscitados de cada profissional do 

CAPS para com o caso em suas questões psicossociais. Também cabe destacar que 

a equipe multiprofissional:  
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[...] pode favorecer a apropriação, pelos usuários, do seu próprio projeto terapêutico 
através do Terapeuta de Referência, que é uma pessoa fundamental para esse 
processo e precisa pensar sobre o vínculo que o usuário está estabelecendo com o 
serviço e com os profissionais e estimulá-lo a participar de forma ativa de seu 
tratamento e da construção de laços sociais. (BRASIL, 2004, p. 28) 

Isto posto, a participação dos usuários do serviço no engajamento e 

protagonismo na construção do seu Projeto Terapêutico Singular (PTS), caracterizado 

na Portaria/GM n°336, de 19 de fevereiro de 2002, é de suma importância para que o 

mesmo construa e produza sentido durante o acompanhamento dos seus processos 

existenciais para com a rede de atenção à saúde. 

Autorias dialogam com a temática do TR em seus diferentes movimentos 

prismáticos. Mânica e Tessner (2007) conceitualizam as práticas de cuidado do TR 

em um serviço de saúde mental para usuárias crianças e adolescentes de um CAPS 

I como uma prática social por entre o cotidiano de atuação em tal serviço, ou seja, “[...] 

enquanto sujeito que auxilia tanto na resolutividade quanto na qualidade do 

atendimento prestado.” (MÂNICA e TESSNER, 2007, p.1).  

O Terapeuta de Referência como uma ponte entre tais habilidades, 

competências e perícias destaca a figura desse profissional como uma personagem 

que costura a resolução e qualificação das ações que precisam estar presentes 

durante as práticas de cuidado em saúde mental. Aqui se exige uma certa 

responsabilidade do TR para a construção e produção de tais questões na medida 

que ele é responsável: 

[...] por um certo número de pacientes adstritos, mas vai além, pois provoca uma 
individuação ainda maior, uma que uma equipe de trabalho em sistema de Centro de 
Atenção Psicossocial já é por si de referência aos seus usuários; mas pelas 
particularidades inerentes aos sujeitos que buscam estes serviços crê-se na 
necessidade de vínculo e transversalidade nas relações ainda mais qualificadas, que 
poderiam surgir por meio de uma personificação da atenção e do cuidado mais estrita, 
proveniente da presença de um terapeuta de referência, centralizador do histórico de 
seus referidos. (MÂNICA e TESSNER, 2007, p. 3) 

Assim, o TR circula por entre seus referenciados as habilidades, competências 

e perícias agenciadas de acordo com as singularidades e peculiaridades de cada 

usuário que acessa o serviço de saúde mental e articula o PTS de acordo com as 

demandas e desejos e necessidades de cada um de maneira transversal (por entre 

os profissionais do serviço de saúde até a articulação da rede intersetorial), calcado 
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no vínculo do serviço de saúde personificado na relação entre TR e usuário de 

alteridade em suas particularidades. 

Silva e Costa (2010), ao abordarem o TR como um profissional de referência 

em práticas de cuidado em saúde mental, afirmam que ele é a tônica do movimento 

dialógico apresentado por diversos autores. A relação de alteridade entre profissional 

de referência e usuário do serviço e seu sofrimento psíquico se destaca como uma 

espécie de “[...] maior responsabilidade [...devido] ao fato de que o profissional se vê 

diante da centralização do poder pela tomada de decisões, pois o acompanhamento 

do projeto terapêutico e dos objetivos traçados fazem parte de suas tarefas.” (SILVA 

e COSTA, 2010, 639). 

Elas também destacam que seria de suma importância destacar que diferentes 

personagens podem se envolver om as práticas de cuidado em saúde mental junto ao 

usuário, através de um compartilhamento referencial que pode ser entre profissionais 

do CAPS, como também por entre os diferentes profissionais de outros serviços nos 

quais o usuário acessa.  

A organização do trabalho do TR também foi um ponto importante destacado 

pelas autoras. Para elas, na medida em que processos organizacionais possam ser 

otimizados, eles propiciam ao profissional de referência atuação a favor da qualidade 

do acompanhamento e possível resolutividade das demandas, desejos e 

necessidades dos referenciados.  

Por fim, o suporte institucional para o TR pode mobilizar aspectos fundamentais 

que visem articular ações de cuidado em saúde. Por exemplo, educação continuada, 

reuniões de equipes, discussões de casos, articulação de rede para possível 

construção e produção de planos de cuidado em comum em composição com os 

planos terapêuticos singulares são exemplos de possibilidades quando se pensa em 

suportes institucionais que auxiliem o profissional de referência em sua atuação nos 

cotidianos do serviço de saúde mental.  

Furtado e Miranda (2006) enaltecem o TR como um dispositivo em sua 

importância para a potencialidade das práticas de cuidado em saúde nos 

equipamentos substitutivos em saúde mental a perpassar uma lógica sócio-histórico-

política da Luta Antimanicomial, da Reforma Psiquiátrica e da Reforma Sanitária. Os 

autores almejam que “a organização de serviços com base em técnicos de referência 
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não seja capturada pela administração burocrática, perdendo sua potência 

transformadora” por entre os respectivos espaços dos equipamentos substitutivos em 

saúde mental a incluir os Centros de Atenção Psicossocial, não somente (FURTADO 

e MIRANDA, 2006, p. 508). 

O movimento dialógico que se aproxima de uma noção de clínica proposta pelo 

psicanalista inglês Donald Winicott é outro ponto que ressaltam os autores.1 Furtado 

e Miranda (2006, p. 519) reforçam tal aproximação, na medida em que essa noção de 

Winicott [...] se estende para práticas que vão além do consultório e do divã, mas 

também podem se prolongar para fora dos grupos, oficinas terapêuticas, 

atendimentos familiares padronizados e todos os dispositivos alienados pela 

institucionalização”. Por conseguinte, na possibilidade de construções e produções 

vinculares, ações de cuidado em saúde e tentativas de elaboração de PTS’s e PC em 

comum que possam ser construídos e produzidos, pode existir a qualquer momento 

algo ou alguma coisa que escapa, pois tanto o cotidiano existencial do profissional de 

referência quanto do serviço da rede de atenção intersetorial em saúde e do usuário 

que acessa tais espaços de cuidado se constituem e são constituídos por fluxos e 

dinâmicas das mais diversas e variadas, como, por exemplo, questões que envolvem 

vínculos familiares em suas fragilidades ou fortalecimentos, mudanças territoriais de 

moradia, surgimento de novas personagens na cena dos cotidianos existenciais, entre 

tantas outras questões ou situações que possam vir a ocorrer de acordo com 

contextos e circunstâncias que se insurgem e emergem durante o dia-a-dia de cada 

uma das figuras citadas acima. 

Em Miranda e Campos (2008), por sua vez, a análise do trabalho do TR nos 

CAPS se dá sob as diferentes perspectivas e pontos de vistas das personagens que 

percorrem os serviços de saúde: os profissionais de saúde, os usuários dos serviços 

de saúde e seus familiares:  

O trabalho de referência foi avaliado como um arranjo que produz efeitos terapêuticos 
e contribui na eficácia da organização do trabalho. Entretanto, foram relatados riscos 
de centralização de poder, praticada pelos profissionais de referência, e sofrimento do 

                                                             
1 Cabe dizer que Winicott constrói e produz suas conceitualizações no diálogo de uma prática clínica 
com pacientes psicóticos, sendo que os usuários dos CAPS perpassam diferentes perfis que 
extrapolam a gnosologia, sintomatologia e diagnose dos compêndios, enciclopédias e manuais 
calcados numa unicidade modelar de práticas de cuidado em saúde e maneiras de atuação clínica 
tanto psicanalítico-hegemônica como também biomédico-hegemônica. 
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trabalhador, que pode sentir-se excessivamente responsabilizado pelo caso de 
referência. (MIRANDA e CAMPOS, 2008, p. 907) 

Na pesquisa que realizaram, as sistemáticas de inteligibilidade e fluxos de 

acompanhamento, encaminhamento e agendamento estão atrelados não somente às 

questões burocráticas, protocolares e técnicas do cuidado em saúde mental dos 

usuários do serviço de saúde, mas também a “[...] aspectos emocionais ligados à 

confiabilidade, à constância e integralidade de cuidados.” (MIRANDA e CAMPOS, 

2008, p. 907). Daí concluírem que as práticas de cuidado em saúde mental possuem 

caráter de aspecto relacional e de alteridade, pois o envolvimento do profissional de 

saúde ocorre tanto com o usuário quanto com seus familiares ou outras personagens 

que possam estar presentes em tal momento. 

Silva (2005) reforça a importância do TR não somente em relação direta com o 

usuário do serviço de saúde e seus familiares, mas também com o território (relação 

sócio-espacial). Nesse sentido, dada a importância do território, a responsabilidade 

da construção e produção de práticas de cuidado pelo técnico de referência é um dos 

papéis que o profissional de saúde deve encarnar em processos de engajamento, 

vínculo e implicação.  

Díaz (2001 apud Silva, 2005) faz o mesmo destaque. para ele, a importância 

do técnico de referência como responsável pelo diálogo com o território se dá 

principalmente pela permissividade e uma integração social dos usuários que 

acessam os serviços de saúde. A responsabilização do TR em tal questão não se 

deve relacionar a um aspecto jurídico de tutelamento das relações socioespaciais 

presentes no território, mas sim: 

Cabe aos técnicos de saúde mental o ‘papel tutelar’ de elaborar projetos e ações 
práticas que modifiquem as condições concretas de vida desses usuários, 
incentivando-os a participar de trocas sociais e consequentemente aumentando o seu 
poder contratual e a sua autonomia (SILVA apud DÍAZ, 2005, p. 136) 

Assim sendo, os técnicos de saúde mental devem ser responsáveis pela 

elaboração de espaços e relações que criem convivências saudáveis de acordo com 

o diálogo para com as personagens que vivem em um certo território. Nesse caso, 

território ligado de maneira adstrita pelo serviço de saúde – como no CAPS AD III – 

possuiria denso aspecto democrático, na medida que o serviço constituiria e seria 

constituído pelo território em suas tomadas de decisão, através de movimentos 

dialógicos a favor de práticas de cuidado em saúde mental que modifiquem as 
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condições de vida em favor de vidas que possam ser interessantemente vividas, ou 

seja, que primeira e principalmente possibilitem, por parte dos usuários, a criação e 

invenção de sentidos e significados para com suas questões de saúde.  

No entanto, Martinhago e Oliveira (2012) concluíram, em pesquisa realizada 

junto a coordenadores e técnicos em saúde de CAPS em Santa Catarina, que na 

linearidade da institucionalização da rede intersetorial de saúde, “[...] os usuários não 

contam com adequado suporte social e comunitário fora das instituições que prestam 

assistência à saúde mental.” (2012, p. 583). 

Por fim, outras pesquisas costuram a relação do TR com a construção e 

produção de PTS. Sanduvette (2007) destaca que os projetos terapêuticos dos 

usuários dos serviços de saúde precisam estar alinhados de acordo com as 

demandas, desejos e necessidades dos mesmos, as quais dialogam com outros 

cotidianos existenciais como, por exemplo, vínculos trabalhistas, vínculos familiares, 

vínculos íntimo-amorosos, vínculos territoriais, entre outros tantos. Em assim sendo, 

os devidos PTS precisam ser constantemente dialogados e elaborados de acordo com 

os fluxos existenciais do usuário em sua concordância.  

Fiorati e Saeki (2012) destacam a personagem técnico de referência como 

alguém dissolvida por entre os profissionais de saúde de um determinado serviço. A 

gestão e elaboração dos PTSs com e para os usuários precisa ser dialogada e 

elaborada de maneira democrática por entre os diferentes profissionais do serviço de 

saúde. Assim, ao ver das pesquisadoras: 

[...] as equipes dos serviços devem retomar a tarefas primordial de elaboração e 
gerenciamento dos projetos terapêuticos como responsabilidade imprescindível ao 
exercício de uma prática de cuidado e atenção em psiquiatria marcada pelo primado 
das ações terapêuticas fundadas nas construções dialógicas e democráticas, nas 
quais os sujeitos, não só os profissionais, mas, sobretudo, os usuários, posicionem-se 
enquanto seres agentes e engajados em processo de entendimento mútuo na 
coordenação dos planos de ação social. (FIORATI e SAEKI, 2012, p. 597) 

A construção coletiva dos projetos terapêuticos singulares também é destacada 

por Pinto et al. (2011), para os quais as práticas de cuidado em saúde mental são 

construções que almejam o fortalecimento na relação entre sujeito e sua órbita 

ecológica: 

[...] da cumplicidade de diversos atores apoiados em todos os contextos: sociais, 
econômicos, familiares, biológicos, psicológicos e culturais. E por isso comprometer-
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se com o cuidado em saúde é o desafio de ir além dos discursos para se aproximar 
de práticas transformadoras do modelo assistencial. (PINTO et al., 2011, p. 501) 

Igualmente, Mororó, Colvero e Machado (2011) destacam essa perspectiva 

coletiva por entre os espaços e as relações dialógicas entre os profissionais de saúde 

intra-instituição em um CAPS III. Para eles, a proposição da criação de espaços e 

movimentos dialógicos para a elaboração e discussão dos projetos terapêuticos dos 

usuários do serviço de saúde em questão é um ponto sensível a ser considerado. 

A guisa de síntese, temos que o Técnico de Referência tem sido o principal 

destaque em diversas pesquisas e, de maneira secundária, em debates que espraiam 

temáticas maiores, como Reforma Sanitária Brasileira, SUS, Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, Movimento da Luta Antimanicomial, entre outras. Também cabe destacar 

que cada CAPS possui processos organizacionais de trabalho que são distintos, 

mesmo em comparação a serviços semelhantes em suas modalidades de atuação. 

Por exemplo, um CAPS AD III localizado em um território X pode possuir demandas, 

desejos e necessidades que são totalmente diversos de um CAPS AD III que está 

localizado em um território Y. Isto posto, a maneira do profissional de saúde de ser e 

estar Técnico de Referência num CAPS AD III pode ser totalmente diversa em relação 

à outro CAPS AD III, pois a singularidade e a especificidade de cada prática de 

cuidado em saúde mental é atinente ao serviço de saúde e referencialmente ao 

usuário, seus familiares, sua comunidade e seu território em movimentos relacionais. 

 

3.3 A Pandemia COVID-19, Proteção Social e Necropolítica 

  

Em tempos pandêmicos de COVID-19, insurge novamente o debate, em seu 

aspecto de caráter urgente, sobre o Brasil e as características específicas e peculiares 

de sua democracia.  A urgência do debate se atualiza não somente em relação com 

as discussões teórico-conceituais que colocam em visibilidade a radicalidade do 

tempo pandêmico pelo qual nos encontramos nesse momento, mas devido ao próprio 

histórico recente da saúde brasileira. 

A democracia brasileira, em suas possíveis adjetivações e substantivações, é 

materializada através da criação e invenção de políticas públicas pensadas e 

dialogadas na presença de personagens envolvidos em tais ações. Leis, diretrizes, 
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normativas, entre outros documentos são processos iniciais de materialização das 

políticas públicas, cuja intenção é a sua capilarização por todo território nacional, 

destacando e assegurando direitos sociais do povo brasileiro. Exemplo máximo é a 

criação do sistema público de saúde brasileiro, mais conhecido como Sistema Único 

de Saúde (SUS), através da Lei 8080/1990 (BRASIL, 1990), sustentado pelo 

documento tópico nacional, que caracteriza a saúde como direito de todos e dever do 

Estado nacional (BRASIL, 1988). 

No entanto, após três décadas completas da criação da CF/88 e do SUS, 

percebe-se que um importante número de integrantes e dirigentes da nação 

direcionaram seus projetos de governo com o intuito de fortalecer seus interesses 

pessoais e determinados grupos de interesses, inviabilizando a continuidade de 

algumas ações governamentais que afirmam e potencializam os direitos do povo 

brasileiro e os deveres do Estado nacional. Importante referência da antropologia 

brasileira, Darcy Ribeiro, quando dialoga sobre um projeto nacional para a educação 

pública brasileira, destacou que “A crise da educação do Brasil não é uma crise; é 

projeto” (TV SENADO, 2019). Em tempos pandêmicos atuais, se compreende que não 

somente a educação pública, mas também toda uma estrutura institucional nacional, 

a incluir a saúde pública, se encontra em sua constante crise em razão de um projeto 

nacional de caráter capitalista-neoliberal radical e agressivo, contrário às políticas 

públicas e direitos sociais. 

Em razão disso, o tema do presente trabalho abarca questões teórico-

conceituais que permeiam referenciais que percorrem, de maneira interdisciplinar, os 

contextos e as circunstâncias contemporâneas, desde uma perspectiva filosófica em 

consonância com o debate político-econômico e o atual momento pandêmico: o 

conceito de necropolítica (MBEMBE, 2016), o diálogo sobre a liquefação da rede de 

proteção social no Brasil autoritário (FLEURY e PINHO, 2018) e, por fim, a descrição 

das estratégias de disseminação da COVID-19 do governo federal que culminaram 

num alto número de infectados e mortos pelo vírus Sars-CoV-2 (VENTURA e REIS, 

2021). 

O conceito de necropolítica foi cunhado pelo filósofo camaronês Achille 

Mbembe. O autor repensa os conceitos de biopoder e biopolítica de Michel Foucault, 

na medida que reflete sobre a biopolítica a partir de um ponto de vista 

georreferenciado ao sul da linha do equador, em específico aos modos de ser e estar 



31 
 
 

no mundo no continente africano, o que enaltece uma discussão racializada, pós-

colonial e crítica dos contextos e circunstâncias político-econômicas e sócio-político-

culturais que circundam a contemporaneidade e a modernidade. 

Mbembe (2016) inicia sua reflexão sobre o conceito de biopoder da seguinte 

maneira: 

Alguém poderia resumir nos termos acima o que Michel Foucault entende por 
biopoder: aquele domínio o qual o poder tomou o controle. Mas sob quais condições 
práticas se exerce o direito de matar, deixar viver ou expor à morte? Quem é o sujeito 
dessa lei? O que a implementação de tal direito nos diz sobre a pessoa que é, portanto, 
condenada à morte e sobre a relação antagônica que coloca essa pessoa contra seu 
ou sua assassino/a? Essa noção de biopoder é suficiente para contabilizar as formas 
contemporâneas em que o político, por meio da guerra, da resistência ou da luta contra 
o terror, faz do assassinato do inimigo seu objetivo primeiro e absoluto? A guerra, 
afinal, é tanto um meio de alcançar a soberania como uma forma de exercer o direito 
de alcançar a soberania como uma forma de exercer o direito de matar. Se 
consideramos a política uma forma de guerra, devemos perguntar: que lugar é dado a 
vida, à morte e ao corpo humano (em especial o corpo ferido ou morto)? Como eles 
estão inscritos na ordem do poder? (MBEMBE, 2016, p. 123) 

Espaços de dominação e sujeição violenta e agressiva do outro, como, por 

exemplo, os campos de concentração nazistas, são esgarçados e torcidos em 

composição com outros espaços de dominação e sujeição, como as colônias africanas 

dominadas por países do continente europeu. Isto posto, o estado soberano é 

pensado como instrumento de generalização da existência humana a partir do 

extermínio, aniquilamento e destruição da população humana e de seus corpos e 

vidas. Para Foucault, o conceito de poder é definido pela obediência e a dominação 

como um efeito dessa. No entanto, o autor camaronês nos questiona: como a 

obediência, a autoridade suprema se materializa para que a dominação possa ser um 

efeito de tal obediência? 

Da transmutação do poder soberano (fazer morrer e deixar viver) a biopolítica 

das épocas modernas (fazer viver e deixar morrer), Mbembe demarca um passo que 

radicaliza o conceito de biopolítica no conceito de necropolítica. Os usos dos poderes 

sociais e políticos de Estado para a racionalização não somente da vida, mas também 

de morte, insurge como “[...] exercício que expande a lógica colonial para todos os 

lugares do mundo.” (ALMEIDA, 2021). A política não somente como produtora de vida, 

mas também como produtora de morte, elenca e seleciona os corpos e vidas que 

podem viver e os que devem morrer. A morte, racionalizada pelos respectivos usos 

sociais e políticos dos Estados nacionais, é um “[...] exercício de poder como forma 
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de dominação política.” (ALMEIDA, 2021). Para Mbembe, os sentidos de morte e vida 

e suas relações com a morte do outro são ressignificados. Não somente a vida é 

caracterizada como algo positivo, mas também a morte, de acordo com certas 

racionalizações e afirmativas dessas certas racionalidades. A morte, como valor 

produzido, principalmente em tempos pandêmicos, pode ser tão mais racionalizada 

como a vida, sustentada como valor. 

Destarte, Mbembe precisa: “[...] a soberania como o “direito de matar”. Esse 

direito de matar é construído a partir do conceito foucaultiano de “biopoder” com as 

condições de estado de exceção e estado de sítio.” (OLIVEIRA, 2018, p. 10). A 

situacionalidade e a citacionalidade da necropolítica se iniciou como campo de 

experimentação através dos processos coloniais da Europa em solo africano. A 

colonização como uma ação que se localiza em território colonial exercita um poder 

que se encontra “aquém e além” dos espaços caracterizados pela lei. A “pacificação” 

de territórios sem alterização é comutada por uma política que soberaniza as tomadas 

de decisão em uma situação política que produz constância de estados de exceção e 

de sítio. Assim sendo,  

a ocupação colonial não é apenas a conquista territorial, mas a imposição de um 
ordenamento de classificação racial e social com objetivos muito nítidos: o exercício 
pleno da soberania do poder que, para isso, destrói estruturas eventualmente 
existentes. (OLIVEIRA, 2018, p. 11).  

Assim se apresenta um outro tipo de soberania, que almeja a ultrapassagem 

da normatividade contratual dos Estados nacionais como um limite a ser rompido e 

que espiraliza e insurreciona outros modelos de gestão possíveis, que produzem a 

morte em seu aspecto sistemático. De acordo com Hilário, a necropolítica “[...] é a 

forma política adequada ao capitalismo em crise estrutural, no sentido que atende aos 

seus objetivos.” (HILÁRIO, 2016, p. 205). 

Em nossa realidade, a necropolítica brasileira se caracteriza através de uma 

liquefação da rede de proteção social como estratégia de disseminação do vírus Sars-

CoV-2. De acordo com Fleury e Pinho (2018, p. 14), a liquefação, como a 

caracterização das mudanças estruturais institucionais do Estado moderno nacional, 

se encontra num conflito antinômico: 

[...] entre capitalismo financeiro e democracia representativa de massas, o que resulta 
na corrosão das políticas de proteção social e da regulamentação das relações 
capital/trabalho.Delineia-se a imunização da política econômica frente às pressões 
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democráticas de base em uma clara disputa pelos fundos públicos e pela crescente 
mercantilização e desregulamentação das atividades privadas lucrativas no âmbito da 
proteção social. Esse movimento é favorecido pela existência de um sistema político 
e eleitoral que perpetua as elites conservadoras de vários matizes em uma coalizão 
reacionária que obstaculiza os avanços alcançados na expansão da cidadania e dos 
direitos econômicos, culturais e sociais. (FLEURY e PINHO, 2018, p. 14) 

A guinada austera que veio logo após o governo de Dilma Rousseff culminou 

com a aprovação de diversas agendas que fortaleceram “[...] reformas deletérias ao 

tecido social da democracia brasileira” (FLEURY e PINHO, 2018, p. 22), como, por 

exemplo, a Emenda Constitucional 95 (BRASIL, 2016), mais conhecida como a 

“Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos”, documento que aprova “[...] o 

Novo Regime Fiscal [...], que limita por 20 anos os gastos públicos com o objetivo de 

equilíbrio das contas públicas por meio de um rígido mecanismo de controle de 

gastos.” (FLEURY e PINHO, 2018, p. 21). Tal documento foi aprovado logo após o 

golpe-parlamentar capitaneado por um conjunto de forças políticas que vieram a 

apoiar o governo de Michel Temer e que se nomeavam como porta-vozes do mercado 

financeiro:  

[...] cujos interesses centrais são a abdicação da soberania e da capacidade indutora 
do Estado com a privatização das estatais, desregulação das relações de trabalho, 
desmontagem e privatização da rede de proteção social além do corte dos gastos 
sociais e liberação do acesso de empresas multinacionais aos recursos minerais 
resguardados por políticas ambientalistas e/ou indigenistas. (FLEURY e PINHO, 2018, 
p. 21). 

Sustentadas por um conjunto de forças políticas as mais diversas, como a mídia 

privada corporativa, as bancadas políticas conservadoras (da Bíblia, da Bala, do Boi), 

entre outras com interesses transversais e diagonais, acrescentado do poder judiciário 

condizente e comprometido com as mesmas finalidades, aquelas ações políticas pós 

impeachment levaram à eleição de Jair Bolsonaro como Presidente da República em 

2018. Este, autointitulando-se novo player na política institucional, mesmo tendo sido 

deputado federal desde 1991 até 2018, em aliança com práticas de pensamento 

atreladas ao modelo capitalista neoliberal, sintetiza uma espécie de insatisfação 

pública para com o Estado nacional moderno e suas instituições, obtendo, assim, 

carta verde para a aplicação de medidas de austeridade financeiras e o 

desmantelamento dos espaços político-institucionais federais – medidas e políticas de 

caráter genocida, já que relações as mais diversas (políticas, financeiras, compadrio 

etc.) espúrias foram viabilizadas por estratégias que visavam (ou culminaram) na 

disseminação do vírus causador da COVID-19. 
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Ventura e Reis (2021, p. 21) analisaram “normas federais e estaduais relativas 

à COVID-19 com o intuito de estudá-las e avaliar seu impacto sobre os direitos 

humanos”. Para os autores, a ordem cronológica dos fatos e acontecimentos da 

disseminação do vírus como política de governo se baseou em três eixos: atos do 

governo federal e o descompasso entre os três entes federativos; atos normativos da 

União Federal; e densa propaganda contra a saúde pública brasileira. Em tonalidades 

alarmantes, destacam: 

O balanço dos efeitos de catorze meses de pandemia sobre os direitos humanos no 
Brasil é devastador. Diferentemente de outros países, o enfoque da resposta brasileira 
ao coronavírus não se preocupou em adotar meios suficientes de compensação do 
impacto desproporcional da doença sobre as populações vulneráveis. (VENTURA e 
REIS, 2021, p, 22)  

O epidemiologista Pedro Hallal, em apresentação como depoente da Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) de título “Ações e omissões do Governo Federal no 

enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil”, elencou sete medidas do governo 

federal que caracterizam a destruição da saúde pública brasileira durante tais tempos 

pandêmicos:  

1) Demora na compra e desestímulo à vacinação;  

2) Promoção de tratamentos ineficazes;  

3) Ausência de liderança do Ministério da Saúde e de um comitê de crise;  

4) Pouca testagem, rastreamento de contatos e isolamento;  

5) Desestímulo ao uso de máscaras;  

6) Falta de uma comunicação unificada entre os três entes federativos 

governamentais; e 

7) Conflito entre os usos de uma abordagem clínica versus Abordagem 

epidemiológica. (TV SENADO, 2021).  

Para o epidemiologista, portanto, a gestão federal poderia evitar, se tivesse 

adotado ações concretas e efetivas de combate à disseminação do vírus da COVID-

19, quatro de cada cinco mortes ocorridas no Brasil em razão do vírus. Hallal ainda 

destaca que a pandemia afetou principalmente a população mais pobre 

economicamente e a população indígena em sua totalidade, e conclui que o Brasil é 

um dos piores países do mundo na resposta à COVID-19 e que o investimento na 
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“imunidade de rebanho” foi uma estratégia equivocada em termos de cuidado da 

saúde dos brasileiros. 

Ventura e Reis (2021, p. 25) também são de opinião semelhante à de Hallal. 

Para eles, a imunidade coletiva (também conhecida como imunidade “de rebanho”) 

potencializada pela contaminação e exposição massiva da população brasileira foi a 

opção incitada pelo governo federal: 

[...] livre circulação do novo coronavírus, sob o pretexto de que a infecção naturalmente 
induziria à imunidade dos indivíduos e de que a redução da atividade econômica 
causaria prejuízo maior do que as mortes e sequelas causadas pela doença. A 
incitação ao contágio tem como principais pilares a disseminação da falsa crença de 
que existe um tratamento precoce para a doença e o constante estímulo ao 
desrespeito massivo de medidas sanitárias básicas – como o distanciamento físico e 
o uso de máscaras -, agravado pela constante banalização do sofrimento e da morte. 
(VENTURA, AITH e REIS, 2021, p. 25) 

Pela quase infinitude da largueza dos eventos envoltos pelos três eixos de 

análise e pesquisa caracterizados de maneira categorial pelas autorias, as ações, que 

em um importante número de vezes podem ser consideradas como omissões; 

“demonstram a presença da intencionalidade, aqui compreendida simplesmente como 

a confluência entre a consciência dos atos e omissões praticados, e a vontade de 

praticá-los” (VENTURA e REIS, 2021, p. 25). Tais omissões já foram reconhecidas 

pelas instituições penais internacionais e podem ser consideradas como um entre os 

tantos outros pontos das estratégias de disseminação da COVID-19 pelo território 

nacional. Essas ações e decisões influenciam de maneira massiva o cotidiano de 

atuação dos profissionais de saúde, no caso da devida pesquisa, de um dos 

profissionais de saúde do CAPS AD III que aqui se destaca. 

 

4 O CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TERRITÓRIO CAPS AD III 

 

Na presente parte do trabalho procederemos a descrição e a análise do CAPS 

que nos propusemos investigar. Iniciaremos desvendo sua localização territorial, 

depois passaremos para a descrição comparativa de sua operacionalidade antes e 

depois que se instalou a Pandemia COVID-19 no estado do Rio Grande do Sul, 

particularmente na cidade de Porto Alegre, e, por fim, faremos alguns apontamentos 

analíticos com base no referencial teórico elaborado. 
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4.1. O território do CAPS AD III 

 

O CAPS AD III objeto de análise deste trabalho está localizado no município de 

Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, situado de maneira associada 

em duas regiões sanitárias municipais: a região leste e a região nordeste, conforme o 

Plano Municipal de Saúde da cidade de Porto Alegre. A região leste é formada  

por 08 bairros: Bom Jesus, Chácara das Pedras, Jardim Carvalho, Jardim Sabará, 
Morro Santana, Três Figueiras e Vila Jardim. A região tem 111.569 habitantes, 
representando 7,9% da população do município, com área de 15,41 Km², representa 
3,24% da área do município, sendo sua densidade demográfica de 7.417,85 
habitantes por Km². A população feminina é de 53,16% e a masculina é de 46,83%. 
72% são brancos e 26% são negros. 13,9% da população são idosos e 18,42% são 
crianças, resultando numa relação de jovens/idosos de 1,3 semelhante à relação de 
Porto Alegre, que é de 1,27. A expectativa de vida ao nascer é de 77,42 anos, 
semelhante à do município, que é de 76,42 anos. A taxa de analfabetismo é de 2,62% 
e o rendimento médio dos responsáveis por domicílio é de 4,77 salários mínimos. 
2,76% dos domicílios são indigentes (renda até ¼ salários mínimos). 28,84% da 
população não possui rendimento, enquanto que 4,85% da população tem renda 
acima de 10 salários mínimos. O índice de carência do distrito é de 57,35% 
(PREFEITURAM MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2017, p. 245) 

 Já em relação ao Distrito Sanitário Nordeste, ainda de acordo com o 

referido plano, este destoa em suas características do Distrito Leste, haja visto que: 

O distrito compreende o bairro Mário Quintana, tem 39.393 habitantes, representando 
2,64% da população do município. Destes, 61% são brancos e 38% são negros. A 
população feminina é de 51,23% e a masculina, 48,76%. O distrito é o que apresenta 
a menor proporção de população idosa da cidade (6,51%). Por outro lado, é o distrito 
com a maior proporção de crianças na população: 23,95%. A proporção de 
jovens/idosos é de 2,96 (no município é de 1,27). A área é de 6,78 Km² e representa 
1,42% da área do município, sendo sua densidade demográfica de 5.491,74 
habitantes por Km². O distrito é uma das regiões de maior vulnerabilidade social do 
município, havendo uma certa uniformidade nos indicadores. A taxa de analfabetismo 
é de 5,8% e a taxa de analfabetismo funcional é de 27,76%, estando atrás apenas do 
distrito Ilhas. Apenas 2,82% da população com mais de 25 anos tem curso superior, o 
pior índice do município, cuja média fica em 27,76% da população. O rendimento 
médio dos responsáveis por domicílio é de 1,68 salários mínimos. 37,33% da 
população não possui rendimento e 11,56% das pessoas têm renda de até ¼ salário 
mínimo, enquanto que apenas 0,6% tem renda maior do que 10 salários mínimos. A 
expectativa de vida ao nascer é de 71,67 anos. (PREFEITURAM MUNICIPAL DE 
PORTO ALEGRE, 2017, p. 246-247) 

Vale destacar do mesmo documento a grande desigualdade social entre os 

dois distritos sanitários, a exemplo do que mensura o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de ambas as regiões. O IDH do leste possui alto é de 0,777, ao passo 
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que o do nordeste tem valor de 0,638, que é o menor IDH da cidade de Porto Alegre, 

que no total é de 0,805.  

O CAPS AD III analisado está localizado exatamente no bairro Morro Santana, 

região leste de Porto Alegre. De acordo com relatório ObservaPoa, o bairro: 

[...] Possui 19.338 habitantes, representando 1,37% da população de Porto Alegre. 
Com área de 5,745 Km², representa 1,21% da área do município, sendo sua densidade 
demográfica de 3.366,05 habitantes por Km². A taxa de analfabetismo é de 2,04% e o 
rendimento médio por responsáveis por domicílio é de 3,09 salários mínimos. 
(PREFEITURAM MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, s/d, p. 01) 

O bairro faz divisa com outros seis bairros do município (Agronomia, Jardim 

Carvalho, Jardim Sabará, Jardim Itu, Passo das Pedras, Mário Quintana), além de 

fazer divisa como um dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre 

(Município de Viamão). Ainda de acordo com o ObservaPoa, na questão atrelada ao 

trabalho:  

A renda média do bairro Morro Santana é de aproximadamente R$ 966,56, abaixo dos 
R$ 998,00 do salário-mínimo nacional e mais que a metade da renda média da cidade 
de Porto Alegre, que fica em torno dos R$ 1,600,00. Entre a força de trabalho do bairro, 
54,82% possuem emprego de carteira assinada, e 61,07% dos trabalhadores 
completaram o ensino médio. (PREFEITURAM MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 
s/d, p. 03) 

Quando se verifica no relatório as informações sobre a questão educação no 

perfil do referido bairro, nota-se que, em comparação com a taxa de analfabetismo da 

cidade de Porto Alegre, que é de 3,86%, a do bairro é 2,04%. E mais: 2,66% dos 

habitantes com idade entre 6 e 14 anos estavam fora da escola e 20,14% moravam 

em domicílios onde nenhum dos moradores tinha concluído o ensino fundamental 

(PREFEITURAM MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, s/d, p. 03) 

Por fim, em relação ao Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) do bairro, seu 

valor é de 0,206, “valor considerado como baixa vulnerabilidade”, “pior do que o valor 

atribuído à toda a Capital, que ficou em 0,249 em 2010.” (PREFEITURAM MUNICIPAL 

DE PORTO ALEGRE, s/d, p. 04). Mesmo assim, em conformidade com dados de 

alguns índices destacados pelo respectivo documento, o bairro Morro Santana possui 

alto valor de Prosperidade Social em seus aspectos indicativos e demográficos 

sociais. 

No bairro Morro Santana existem serviços intersetoriais dos mais variados, 

tanto de maneira territorial quanto referenciada: serviços de assistência social 
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(proteção social básica e proteção social especial), serviços de educação (educação 

básica e educação infantil), serviços de saúde (equipes de saúde mental da infância 

e adolescência, unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família) e 

conselho tutelar. Por entre os espaços do bairro há: um número considerável de vilas,  

a exemplo da vila “Chocolatão”; ocupações de habitações irregulares, a exemplo da 

“Ocupação da Fábrica”, onde há movimentos sociais como “Mães da Periferia”, que 

mobiliza estratégias de enfrentamento e combate a pandemia de Sars-CoV-2, 

causador da COVID-19 em tempos sindêmicos; e recentes construções de habitações 

prediais relacionadas à projetos governamentais federais de financiamento 

habitacional, como o programa “Minha Casa e Minha Vida” e o programa “Casa Verde 

Amarela”.  

No próximo tópico descreveremos quando o CAPS AD III iniciou suas 

atividades de cuidado em saúde e como é atuação do serviço junto ao território. 

Faremos isso a partir tendo em conta dois momentos: os “tempos pré-pandêmicos” e 

os “tempos pandêmicos”. Tal atrelamento se faz necessário, pois os devidos pontos 

modificaram fortemente a organização e o processo de trabalho em cuidado em saúde 

no serviço de saúde mental em questão. 

 

4.2. A operacionalidade do CAPS AD III 

 

O serviço de saúde mental foi inaugurado em 2019 e, neste ano de 2021, 

completa dois anos de atuação na cidade, a maioria desse tempo dedicado à atuação 

para a pandemia de COVID-19. O Centro é constituído por uma equipe 

multiprofissional, composta pelas seguintes categorias profissionais: profissional de 

educação física, farmacêutico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, 

assistente social, médico psiquiatra, médico clínico, técnicos de enfermagem, 

assistentes administrativos e auxiliares de limpeza geral. O serviço é diretamente 

coordenado por uma psicóloga, que tem, como seu superior, um médico psiquiatra, 

que é o responsável maior pelas questões atreladas às práticas de cuidado em saúde, 

principalmente as práticas de cuidado em saúde médicas. Atualmente o serviço 

recebe profissionais estagiários para estágio obrigatório dos cursos de graduação em 

Enfermagem, Psicologia e Medicina de diferentes instituições de ensino superior de 

Porto Alegre e de municípios da Região Metropolitana da capital.  
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Antes de iniciar os tempos pandêmicos de COVID-19, profissionais de 

educação física estagiários estiveram presentes em um curtíssimo período para 

estágio obrigatório junto ao CAPS. Também estiveram presentes, como visitantes 

residentes, multiprofissionais em saúde mental coletiva de uma instituição de ensino 

superior federal e técnicos de enfermagem de uma instituição privada de ensino 

técnico. 

O CAPS AD III em questão é gerido por uma Associação Civil de Direito 

Privado, sem fins lucrativos, cuja atuação em gestão de serviços de saúde de Porto 

Alegre é recente. A mesma associação também gere um outro CAPS AD III, localizado 

na região Sul da cidade, que foi inaugurado também em 2019. No entanto, cabe 

destacar que a associação atua na gestão de serviços de saúde públicos a mais 

tempo, mas em outros municípios do estado. 

 

4.2.1. Tempos pré-pandêmicos 

 

O Centro iniciou seus trabalhos entre junho e julho do ano de 2019. Durante os 

primeiros quatro meses de atuação, deu-se início ao acompanhamento em saúde 

relacionados ao acolhimento noturno, bem como os atendimentos individuais. O 

espaço, porém, em seu aspecto arquitetônico e construtivo civil, ainda se encontrava 

em processo de finalização, para atender plenamente às instruções normativas 

solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

No decorrer do convívio inicial dos profissionais de saúde recém-contratados, 

os materiais e imóveis para a constituição do CAPS AD III, como cadeiras, mesas, 

sofás, camas, entre outros objetos, chegavam em conjunto com outras ações 

inaugurais no serviço. Os profissionais, nesse ínterim, iam se conhecendo e 

organizando o processo de trabalho de acordo com a constituição das equipes e seus 

respectivos turnos (manhã, tarde e noite). Concomitantemente, a equipe 

multiprofissional formada foi segmentada em duas outras equipes, de acordo com a 

divisão territorial adstrita do CAPS entre região Leste, a destacar o bairro Bom Jesus 

como local central característico da região, e a região Nordeste, a destacar o bairro 

Mário Quintana como local central característico do distrito sanitário em questão.  

No entanto, com andamento dos dias de atuação no serviço de saúde mental, 

as equipes iniciais foram se dissolvendo a partir das demandas, desejos e 
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necessidades que se apresentavam, tanto em relação aos usuários e usuárias do 

CAPS quanto devido às mudanças organizacionais de trabalho que ocorriam em 

razão da modificação no quadro de profissionais. Isso a poucos meses após a 

abertura do serviço. O tempo de experiência inicial de três meses para a concretização 

do vínculo profissional do trabalhador, as demissões trabalhistas, pedido de demissão 

pelo trabalhador, trocas de turno de trabalho no CAPS de alguns profissionais foram 

algumas das situações que ocorreram e que moldaram o serviço do Centro de acordo 

com as singularidades de cada trabalhador, bem como de cada turno de trabalho e no 

serviço em geral. 

Cabe destacar, também, a criação e invenção de outras práticas de cuidado 

em saúde, como práticas grupais e grupalidades, a exemplo dos Grupo de 

Caminhada, Grupos de Práticas Esportivas, principalmente a prática do futebol, Grupo 

de Meditação, Grupo de “Escutatória”, Grupo Autônomo de Medicação, entre outros, 

que foram constituindo a paisagem de atuação dos profissionais de saúde atuantes 

no Centro, em composição com os atendimento individuais e os acolhimentos em suas 

diferentes modalidades e tipologias.  

Outra ação importante relacionada às ações de cuidado em saúde mental 

foram as visitas domiciliares. Tais visitas eram possíveis em dias e turnos específicos, 

de acordo com a oferta e a disponibilidade do veículo automotor da empresa de saúde 

responsável pela gestão do serviço de saúde mental. Durante a semana, um veículo 

era disponibilizado pela empresa gestora do Centro, de dois a três turnos em dias 

distinto, para a realização das visitas dos profissionais de saúde à casa de um usuário 

ou usuária do SUS. Essa disponibilidade do veículo e do motorista não era exclusiva 

ao Centro que analisamos, pois os mesmos precisavam atender às demandas de 

outro serviço de saúde mental gerido pela empresa e também necessitavam ficar 

disponíveis para outras questões, como visitas em instituições de saúde que a 

empresa gerencia em outros municípios, bem como reuniões com gestões municipais. 

A organização do processo de trabalho no CAPS também estava relacionada 

com a participação dos profissionais em diferentes espaços dialógicos por entre a rede 

de atenção intra e intersetorial em saúde na rede de atenção à saúde da cidade. Os 

movimentos dialógicos ocorriam em diferentes espaços: diálogos com integrantes de 

movimentos sociais, integrantes da rede educacional do município para populações 

peculiares, da rede de assistência social, da rede de saúde e saúde mental, reuniões 
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de conselhos distritais e municipais em saúde, congressos, eventos, entre tantos 

outros espaços dialógicos presentes em tempos anteriores aos pandêmicos. 

Em seus aspectos adstritos territorialmente, o CAPS participava de ações de 

matriciamento vivo em ato, na visitação domiciliar em composição com unidades 

básicas de saúde, ações de cuidado em saúde intersetorial com serviços de 

abordagem social da população em situação de rua, articulação e contatos com 

instituições de abrigagem, albergagem, de assistência social, educacional com a 

possibilidade da concretização de espaços de discussão de caso e possíveis 

construções e planos de cuidado em comum.  

Percorrer o território para conhecimento e entendimento da relação sócio-

espacial no qual o CAPS AD III se encontrava inserido é ponto a se destacar. O 

contato e a aproximação com diversas personagens e possíveis lideranças que 

compunham a paisagem territorial em seus aspectos sócio-histórico-culturais, para 

fins de elaboração e desenvolvimento de práticas de cuidado em saúde que fizessem 

sentido existencial e que estivessem em consonância com as demandas, desejos e 

necessidades das personagens presentes nos espaços e quotidianos de atuação do 

CAPS, foram ações pertinentes de mapeamento de fazeres, agires, pensares que  

circundam o território, antes mesmo do surgimento do serviço de saúde mental na 

região. 

No entanto, ao longo do desenvolvimento da construção e produção de ações 

de cuidado em suas diversas possibilidades, constantes mudanças ocorriam, 

principalmente em relação aos aspectos organizacionais e processuais de trabalho. 

Isso se dava de maneira repentina e instantânea, sem diálogos e avisos prévios dos 

possíveis responsáveis por tais modificações. Assim, trocas de coordenação e 

mudanças constantes e intensas no quadro de profissionais de saúde davam a tônica 

no dia-a-dia do serviço e tomavam tempo considerável dos agentes do Centro, 

principalmente durante as passagens de turno e nas reuniões de equipe semanais. 

Dessa maneira, questões importantes relativas às atividades de cuidado, que urgiam 

e emergiam durante o cotidiano, a exemplo do diálogo sobre o fluxo de 

encaminhamento em relação a determinados casos de usuários e usuárias, geravam 

crises identitária pessoais e profissionais, afetando consideravelmente suas atuações 

no serviço e a proatividade e iniciativa de algumas coordenadorias (coordenadorias 

médicas, administrativas e técnicas). 
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Outro ponto a se destacar era o diálogo sobre os critérios de elaboração de 

planos terapêuticos singulares e os possíveis ingressos de usuários e usuárias do 

serviço em acolhimento noturno. Em diversos momentos, espaços de discussão e 

encaminhamento de casos para tal ação pontual eram constrangidos, ou até mesmo 

desertificados, por um importante número de profissionais, na medida que certos 

pontos de discussão e de encaminhamento de casos produziam discordância, 

debates e embates por entre os profissionais em relação aos seus pontos de vista, 

saberes e conhecimentos para com um usuário ou usuária que acessasse o serviço 

em suas diferentes modalidades de cuidado em saúde mental. Também, muitos 

profissionais de saúde chegavam a possuir vínculos empregatícios em até quatro 

espaços institucionais, principalmente os enfermeiros e técnicos de enfermagem.  

 

4.2.2 Tempos pandêmicos 

 

No final do mês de fevereiro de 2020, o primeiro caso de contaminação pelo 

vírus Sars-CoV-2, agente causador da pandemia de Coronavírus, é registrado 

oficialmente pelos órgãos que regulam a saúde no Brasil. Antes mesmo, ainda no mês 

de fevereiro, o Ministério da Saúde brasileiro declarou “a covid-19 como uma 

emergência de saúde pública de importância nacional” (AGÊNCIA BRASIL, 2020).  

No estado do Rio Grande do Sul, o primeiro caso de uma pessoa que se 

contaminou pelo vírus ocorreu na primeira quinzena de março daquele ano. Em 

concomitância, no mesmo período, cento e noventa pessoas foram notificadas como 

suspeitas de terem sido contaminadas pelo agente. Quase consonante ao primeiro 

caso de COVID-19 no estado, na cidade de Porto Alegre também teve o primeiro caso 

de COVID-19, oriundo de uma pessoa que importou o vírus da Europa. 

Na segunda quinzena de março, o Ministério da Saúde do Brasil “(...) publica 

portaria confirmando a transmissão comunitária em todo o Brasil” (AGÊNCIA BRASIL, 

2020). Nesse mesmo período, o CAPS AD III aqui analisado modifica drasticamente 

todo o seu processo de trabalho na tentativa de anular uma possível infecção de 

COVID-19, tanto em relação aos profissionais de saúde quanto os acompanhados e 

acompanhadas do serviço. Mesmo assim, logo no início da pandemia, um dos 

profissionais do Centro confirma sua infecção por COVID-19 logo após seu término 

contratual no CAPS AD III para iniciar outro vínculo empregatício em outro serviço de 
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saúde mental da cidade. Enervamentos, anseios e desconfianças constrangeram as 

ações de cuidado em saúde mental no CAPS naquele momento.  

O cancelamento das atividades grupais e dos espaços de convivência no 

Centro e em outros espaços foram um dos pontos cruciais para o respectivo 

constrangimento. O veículo utilizado pelo CAPS para as visitas domiciliares junto aos 

acompanhados do serviço foi cancelado pela empresa gestora por tempo 

indeterminado. Houve também a redução dos leitos de acolhimento noturno, de doze 

para seis, ficando quatro leitos no dormitório masculino e dois no feminino, o que 

implicou em maior seletividade do ingresso de acompanhados e acompanhadas em 

acolhimento noturno. As ações de cuidado em saúde se direcionavam, unicamente, 

em atendimentos com profissionais terapeutas de referência e atendimentos médicos. 

Caso alguém comparecesse para iniciar acompanhamento junto ao serviço, o mesmo 

era aconselhado se, caso não destacassem demandas urgentes e emergentes em 

diálogo breve inicial, que retornasse em outro momento para acolhimento inicial. Ou 

seja, as práticas de cuidado em saúde foram totalmente constrangidas e diminuídas, 

provocando um certo ar de limitação dos profissionais para a construção de Planos 

Terapêuticos Singulares (PTS’s) e Planos de Cuidado em Comum (PCC’s) em 

composição com a rede de atenção à saúde.  

Em relação aos aspectos materiais, principalmente os relacionados aos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), tais materiais não foram ofertados de 

maneira imediata para os profissionais de saúde. As máscaras de proteção individual 

N 95 foram fornecidas somente semanas depois ao início do primeiro caso registrado 

oficialmente no município de Porto Alegre. Outros equipamentos, como máscara de 

proteção individual e álcool etílico hidratado 70° INPM não foram oportunizados ou os 

foram apenas de maneira pontual e breve. Atualmente nos é disponibilizado álcool 

Isopropílico/ isopropanol cem por cento (100%) puro para higienização corporal, em 

específico para as mãos. No entanto, esse tipo de álcool não é a substância 

recomendada pelas instituições sanitárias, pois ela é menos eficaz no enfrentamento 

contra a infecção pelo vírus causador da COVID-19. A empresa de saúde, até os 

tempos atuais, disponibiliza para seus trabalhadores, em concomitância com a 

máscara N 95, máscaras cirúrgicas e máscaras de pano, materiais que são 

preferências de utilização dos profissionais de saúde do CAPS AD III. Também em 

relação a outros tipos de materiais para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, 
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somente no ano corrente (2021) nos foi oportunizado copos plásticos e viandas de 

isopor descartáveis com a devida separação alimentícia, que otimiza um correto 

descarte dos alimentos e materiais em espaço apropriado para a armazenagem do 

lixo orgânico e seco. 

Isto posto, os encontros com os serviços, tanto da rede intrasetorial em saúde 

quanto da rede intersetorial (assistência social, educação, judiciário, entre outros), 

foram totalmente cancelados. Em momento próximo, instituições profissionais e 

órgãos governamentais liberaram a possibilidade do cuidado em saúde possa ser feito 

de maneira remota, através das tecnologias informacionais e comunicacionais. Raras 

articulações, principalmente com instituições hospitalares e serviços de saúde de 

urgência e emergência, foram feitas. Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA’s) iniciaram possível organização para o enfrentamento 

de uma pandemia cujo foco era a testagem de novos casos de COVID-19 e o 

monitoramento de casos confirmados em suas evoluções.  

Vale destacar que muitas UBSs tiveram seu quadro profissional e a relação 

contratual totalmente modificados devido à extinção do Instituto Municipal de 

Estratégia da Saúde da Família (IMESF) e à nova contratualização de serviços de 

saúde através da terceirização e parcerias via empresas de saúde privadas. Outro 

ponto a considerar foi a troca de gestão do serviço de urgência e emergência de saúde 

mental adstritamente referenciado. Assim, tanto a extinção do IMESF quanto a troca 

da gestão do serviço de urgência e emergência afetaram fortemente o cotidiano de 

atuação dos profissionais de saúde do CAPS AD III. Nesse sentido, a rede de atenção 

em saúde ainda mais tensionada e constrangida, requerendo intensa habilidade de 

invenção e criação de práticas de cuidado em saúde mental em suas radicalidade e 

limites. 

Em simultaneidade com os acontecimentos destacados, muitos profissionais 

da saúde, tanto do CAPS AD III quanto da rede de atenção à saúde, em um importante 

número de vezes, se afastaram dos serviços devido à suspeita de infecção por 

COVID-19. O cancelamento de articulações de cuidado em saúde, em específico a 

saúde mental, sobretudo em instituições hospitalares, devido a possíveis suspeitas e 

confirmações de contaminações coletivas por entre os profissionais de saúde dos 

respectivos serviços de saúde, ocorrem de maneira costumeira em tempos 

pandêmicos.  
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No CAPS AD III aqui estudado não foi diferente. O período de quatorze dias de 

afastamento dos profissionais por possível infecção sobrecarregava a atuação das 

colegas que se encontravam no dia a dia de atuação, provocando uma espécie de 

hiper responsabilização do vínculo terapêutico. Como visto, cabe ao Terapeuta de 

Referência (TR) uma grau elevado de responsabilidade no tratamento dos usuários. 

Com a situação de pandemia, houve uma hiper totalização da práticas de cuidado em 

saúde e uma hiper culpabilização concomitante ou posterior da atuação do 

profissional de saúde junto ao CAPS AD III. Um exemplo que se destaca é quando 

um acompanhado ou acompanhada do serviço acessava do CAPS AD III em situação 

de urgência, emergência e/ou crise. Em um importante número de vezes, a primeira 

informação que se almeja saber em relação ao acompanhado e acompanhada em 

concomitância com o acompanhamento caracterizado num PTS possível é a seguinte: 

Quem é o TR do devido usuário do sistema de saúde público? Ora, vimos que o TR é 

a figura principal do serviço de saúde mental e que a relação entre o serviço de saúde 

e o usuário precisa estar “afinada terapeuticamente” através de um PTS. No entanto, 

tal PTS, nos tempos pandêmicos, se encontram num campo de possibilidades 

construtivas e produtivas que em alguns momentos se destacam na ordem do 

impossível, principalmente quando as condições materiais, humanas e logísticas 

tanto, de maneira micro, percorrem o CAPS AD III e seu cotidiano quanto, de maneira 

macro, percorrem outras questões existenciais da rede de cuidado em saúde e do 

acompanhado e acompanhada do serviço, pois os contextos de trabalho e as 

circunstâncias são precárias, como, por exemplo, a falta de condições financeiras e 

monetárias e a ausência e o desamparo do Estado Brasileiro no dever de oferta de 

tais condições para que o cuidado em saúde como um direito do povo brasileiro, possa 

ser otimizado.  

Isto posto, muitos acompanhados, cujos TRs se encontravam afastadas devido 

às suspeitas de infecção por COVID-19, acessavam o serviço e encontravam enorme 

dificuldade de atendimento. Isso exigia, por parte do recepcionista do usuário no 

Centro, uma ação artesanal de criatividade, exigindo exercícios intensos e rigorosos 

para a produção de inovações tecnológicas, na tentativa de potencialização da 

articulação dos poucos profissionais que se encontravam presentes no CAPS AD III.  

Nessa situação, foi-se pactuado com a empresa responsável pela gestão do 

Centro escalas de trabalho as mais diversas entre os profissionais da equipe 
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multiprofissional, a exceção das profissionais médicos e enfermeiros. Tudo isso com 

o intuito de se evitar uma possível contaminação coletiva pelo vírus da COVID-19. Tal 

escala ocorreu durante o primeiro semestre pandêmico, mais especificamente de 

março a setembro de 2020. Mas com o aumento de usuários junto ao serviço de 

saúde, as escalas de trabalho foram suspensas, justamente durante o período em que 

um número significativo de profissionais esteve sob suspeita de contaminação por 

COVID-19. Houve casos de colegas que solicitaram férias trabalhistas após um ano 

de contrato de trabalho.  

Durante o ano de 2021, no início do mês de março, a escala de profissionais 

de saúde novamente foi reabilitada pela coordenação. No entanto, um importante 

número dos profissionais de saúde, em uma incerta unanimidade e de uma maneira 

decisória estranha, decidiu não retornar às escalas de trabalho, sem qualquer 

justificativa plausível e palpável para tal. Tal medida foi ambígua, pois ao mesmo 

tempo em que alguns profissionais estavam afastados devido suspeita de infecção, 

outros que se encontravam atuando no Centro acabaram por ficarem hiperatarefados 

com as demandas, desejos e necessidades que vinham surgindo de modo diverso e 

complexo.  

Quando algum usuário ou usurária acessava os serviços do CAPS com 

sintomas gripais, era solicitado que o(a) mesmo(a) aguardasse um período de quinze 

dias para que os sintomas desaparecessem e, assim, pudesse retornar para um novo 

atendimento. Contudo, muitos problemas surgiam em conjunto com as demandas, 

desejos e necessidades dos acompanhados. Por exemplo, usuários do SUS 

infectados de COVID-19 procuravam o Centro para que pudessem dialogar com o TR 

ou outro profissional sobre questões atreladas ao uso de substâncias psicoativas e 

suas possíveis determinações sociais problemáticas (fome, miséria e pobreza, por 

exemplo). Assim sendo, durante os tempos pandêmicos, o Centro adotou medidas, 

mesmo com a limitação de recursos materiais e humanos disponibilizados, quando da 

recepção e o acolhimento dos acompanhados e seus possíveis vínculos no espaço 

do CAPS AD III, para a verificação de sinais vitais a respeito de uma suspeita de 

infecção por COVID-19. Por meio de uma planilha checklist que auxilia no 

questionamento e verificação de sintomas como tosse, febre, coriza, entre outros 

vinculados à COVID-19, recomendava-se os usuários portadores algum desses 

sintomas que buscasse atendimento na UBS de sua referência. No Centro, o 
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profissional responsável pela devida verificação é o técnico de enfermagem. Cada 

técnico se reveza por entre quatro profissionais técnicos de enfermagem que se 

organizam em escalas durante os turnos matutino e vespertino, de segunda à sexta-

feira, das 08:00h às 18:00h. 

Há que se destacar que somente em meados do segundo semestre os testes 

de COVID-19 e os materiais de segurança do trabalho em saúde foram 

disponibilizados pela empresa gestora, de modo que se pudesse realizar o 

acolhimento noturno com certa segurança. Foi graças a utilização da testagem rápida 

que se conseguiu detectar que uma pretendente a acolhimento noturno portava o vírus 

da COVID. E conforme os protocolos, foi solicitado que a mesma aguardasse o 

período de até quatorze dias em isolamento social para poder acessar novamente o 

CAPS e, assim, articular novo PTS com o Técnico de Referência. 

Contudo, mesmo com todos os cuidados possíveis, durante o mês de 

dezembro de 2020, um importante número de profissionais, inclusive minha pessoa, 

acabaram sendo infectados pela COVID-19. Praticamente todos os profissionais que 

atuavam no CAPS AD III durante o turno da manhã e uma integrante da equipe médica 

testaram positivo e, assim, tiveram que seguir o protocolo de isolamento.  

Mesmo com os afastamentos do colegas de trabalho, o Centro permaneceu 

aberto, mas exclusivamente para atendimentos de urgência, emergência e, se fosse 

o caso, encaminhamentos para outros serviços de saúde da rede. Como 

consequência, a escala de trabalho organizada pelos profissionais para as 

festividades de final de ano teve que ser suspensa, de modo a viabilizar os 

atendimentos. Também foram suspensas as escalas de trabalho organizadas pelos 

profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem. Cabe dizer que, além de alguns 

colegas de trabalhos terem contraído a COVID, muitos de seus familiares também 

contraíram a doença, fato que agravou ainda mais a operacionalidade do Centro.  

Esperançar, como afirmava Paulo Freire, nunca fez tanto sentido para mim 

como profissional de saúde em tempos pandêmicos, principalmente quando eu soube 

que a vacinação havia sido iniciada em alguns países e que, em breve, chegaria até 

a população brasileira, em que pesasse contra essa esperança todas as ações 

administrativas do governo federal. 
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A primeira dose me foi aplicada no final de janeiro de 2021, e a segunda dose 

na segunda quinzena de fevereiro, em conjunto com todos os colegas profissionais 

do serviço de saúde mental. Até o presente momento, eu já realizei três testagens 

para detecção de possível contaminação pelo vírus da COVID-19: uma organizada 

pela gerência distrital de saúde, após ter sido confirmada a contaminação de um 

importante número de colegas profissionais em agosto de 2020 – testei negativo; outra 

realizada às minhas próprias expensas, já que eu apresentava sintomas intensos 

como febre, dor de cabeça, coriza, entre outros – teste positivo; e uma última, 

realizada na segunda quinzena de maio de 2021, idem sob o meu custeio – teste 

negativo. Nunca é demais ressaltar eu muitos colegas de trabalho testaram positivo 

para COVID. 

Recentemente, com a retomada gradual de algumas atividades que estavam 

suspensas durante o período mais difícil da pandemia, em obediência às 

determinações da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, alguns serviços de 

saúde voltaram a ser ofertados pelo Centro, como: a presença dos acompanhados do 

serviço em práticas grupais; a oferta de práticas integrativas e complementares, como 

a auriculoterapia; a gradual retomada das visitas domiciliares e buscas ativas com 

veículo e motorista disponível; o retorno da criação das escalas de participação dos 

profissionais de saúde nas reuniões de matriciamento virtuais para a discussão de 

casos e possíveis articulações com a rede intrasetorial e intersetorial em saúde; a 

disponibilidade de horários de atendimento médico presencial de acompanhados que 

acessam o serviço em demanda espontânea; e a continuidade dos atendimentos via 

teleatendimentos em suas diferentes modalidades (telefônicas, virtuais, entre outras). 

Isto posto, a equipe do CAPS AD III vem em constante movimento de discussão 

do cotidiano e organização do processo de trabalho em saúde, principalmente através 

das passagens de turno, das reuniões de equipe e, em alguns momentos, nos 

processos de educação continuada e permanente em saúde, para que o serviço se 

adapte e dialogue com as demandas, desejos e necessidades dos usuários do SUS. 

Obviamente que ainda se faz intenso cuidado, atenção e respeito para com a 

pandemia de COVID-19. 

A seguir será realizada uma análise dessa operacionalidade do CPAS AD III à 

luz das matizes teórico-conceituais apontadas anteriormente, em busca de uma 

compreensão das dissonâncias temporais e cronológicas orquestradas por diferentes 
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personagens e instituições, tantos em tempos pré-pandêmicos quanto em tempos 

pandêmicos, tomando-se o contexto de vulnerabilidade social, violação dos direitos 

humanos e política institucional.  

 

4.3. O CAPS AD III à luz da necropolítica 
 

 

A gestão sanitária da pandemia de COVID-19, em suas diferentes perspectivas 

escalares e topológicas interfederativas (federal, estadual e municipal), em 

composição com a gestão do CAPS AD III em questão, são fatores definidores e 

delineadores das ações de cuidado em saúde, em específico do cuidado em saúde 

mental organizados através dos Planos Terapêuticos Singulares (PTS’s).  

A dissonância, o questionamento e até a ausência de movimentos 

institucionais, como, por exemplo, a construção e produção de planos de cuidado em 

saúde, entre eles, os Planos de Contingência (PLANCON’s), os Planos de Ação (PA’s) 

em saúde e a atualização do Documento Descritivo em sua planificação operativa 

para os exercícios em anos de pandêmicos, todos utopicamente integrados, tornam 

as ações de cuidado em saúde no CAPS AD III potencialmente “persecutórias” 

(CASTIEL e ÁLVAREZ, 2007). Aqui nos propomos dialogar com essa ideia, não 

apenas em relação à “complexa tarefa de avaliar a real efetividade das propostas 

individualistas hegemônicas de promoção em saúde centradas em evidências 

científicas [...]” (CASTIEL e ÁLVAREZ, 2007, p. 17), mas também como a persecução 

de um ideal de saúde que está atrelado às práticas de cuidado em saúde mental no 

CAPS AD III, através de maneirismos e dispositivos responsabilizantes, 

culpabilizadores e totalizadores de cuidado em saúde encarnados nos profissionais 

que atuam no serviço de saúde mental. 

Aqui, a análise dos movimentos institucionais produzidos e construídos, ou não, 

para a otimização da engenharia e arquitetura da construção e produção das ações e 

práticas de cuidado elaboradas pelos profissionais, é uma tônica a se destacar, na 

medida em que os arranjos institucionais, quer sejam por entre os entes federativos, 

quer sejam por entre os espaços institucionais da empresa de saúde gestora do CAPS 

AD III, principalmente em tempos pandêmicos, influencia a organização do processo 
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de trabalho de cuidado em saúde mental. As assimetrias, até certo ponto constantes 

entre recursos materiais (desde materiais com viés sumo importante como por 

exemplo testagens para COVID-19 até materiais para a prática esportiva coletiva 

segura em tempos pandêmicos), recursos humanos (como por exemplo a ausência 

de agentes redutores de danos para constituírem a equipe multiprofissional em saúde) 

e recursos logísticos (como por exemplo a ausência de um motorista e de um veículo 

automotor para que os profissionais de saúde realizem a busca ativa ou outras ações 

e práticas de cuidado em saúde mental no território adstrito do CAPS AD III), forçam 

uma reorganização e rearranjo das ações e práticas tecidas através dos Planos 

Terapêuticos Singulares (PTS’s), que centralizam cada vez mais a relação TR e 

usuário do SUS em seus aspectos pessoais e intrassubjetivos. 

No entanto, cabe incitar que a atuação dos profissionais de saúde no CAPS AD 

III não devem se dar de maneira individual e intrassubjetiva,  numa espécie de gestão 

pessoal da relação terapêutica entremeada na figuração do TR e do acompanhado do 

serviço de saúde mental, em alguns momentos numa via de mão-dupla ou, na maioria 

das vezes, numa via de mão única (TR-acompanhado ou acompanhado-TR). Mas 

deve ocorrer de maneira pública e intersubjetiva, por entre os movimentos dialógicos 

possíveis nos espaços institucionais do CAPS AD III e das redes intrasetoriais e 

intersetoriais de cuidado em saúde, assim como de maneira coletiva e extra subjetiva, 

ou seja, almejando a ampliação e amplificação das práticas de cuidado em saúde por 

entre os espaços ‘extrainstiucionais’ para além do CAPS AD III e das redes 

intrasetoriais e intersetoriais, como, por exemplo, os territórios adstritos e suas mais 

diversas manifestações de coletividade e sociabilidade (movimentos sociais, coletivos 

autonomistas, associações de moradores, comunidades periféricas, etc). 

A dissolução e o borramento da totalização, hiperesponsabilização e 

culpabilização das ações e práticas de cuidado através de movimentos dialógicos 

democráticos positivos é o ponto culminante para a mobilização e o encharcamento 

de uma coresponsabilização que seja coletiva com a intenção discursiva “de 

responsabilidade - além de ‘quem’ é responsável e de ‘quê’ somos responsáveis, é 

preciso ter claro ‘ante quem’.” (CASTIEL e ÁLVAREZ, 2007, p. 17), isto é, quem se 

presencia na composição de uma equipe e de um coletivo na elaboração de PTS’s e 

o compartilhamento de possíveis resultados oriundos de tais ações e práticas de 

cuidado. 
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Isto posto, a lógica neoliberal de cuidado em saúde direcionada a um 

centramento na individualização e culpabilização invade agressivamente os 

processos de trabalho em saúde em suas moralidades e eticidades encarnadas nos 

profissionais de saúde do serviço. Castiel e Álvarez (2007) reforçam esse ponto: 

[...] considerar ainda que há que se enfrentar na atualidade a acentuada ênfase 
conservadora que se alicerça na perspectiva econômica liberal na qual a 
responsabilidade seria algo estritamente vinculado ao terreno das ações humanas 
desenvolvidas por indivíduos especificados e definidos. (CASTIEL e DIAZ, 2012, p. 
124) 

 

Tais apontamentos são afirmados em outras produções que debatem a 

atuação dos CAPS AD III em tempos pandêmicos. Lima, Buss e Paes-Sousa (2020) 

caracterizam os tempos pandêmicos como uma crise sanitária e humanitária em 

território latino-americano. Para os autores: 

A pandemia magnifica as tensões dilacerantes da organização social do nosso tempo: 
globalizada nas trocas econômicas, mas enfraquecida como projeto político global, 
interconectada digitalmente, porém impregnada de desinformação, à beira do colapso 
ambiental, mas dominantemente não sustentável, carente de ideais políticos, mas tão 
avessa à política e a projetos comuns. (LIMA, BUSS e PAES-SOUSA, 2020, p. 01) 

Tal questão se visibiliza atualmente por meio, por exemplo, de jargões e clichês 

como: “Fique em casa”, “Tudo vai passar”, “É só uma gripezinha” e “P** no c* do SUS, 

quero que seja vendido”. Isso refle a simplificação de que uma situação complexa e 

grave, como é da pandemia de COVID-19 no Brasil, pode ser enfrentada de maneira 

natural, ou seja, sem políticas públicas direcionadas, ou pela lógica capitalista-

neoliberal exclusiva, que não dá a devida importância à complexidade do cuidado em 

saúde. Isto obviamente se reflete no cotidiano de atuação do profissional de saúde no 

CAPS AD III, num jogo de dúvidas e incertezas, de desamparos e abandonos das 

redes de cuidado em saúde do trabalhador, de seus familiares e afins. 

Em aspecto aproximado, sobre a política de saúde mental brasileira, Ana Pitta, 

presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME), em movimento 

dialógico compartilhado na plataforma de vídeos YouTube intitulado: “O papel dos 

CAPS no cuidado em saúde mental em tempos de pandemia” (FIOCRUZ BRASÍLIA, 

2020), destaca o debate conflituoso dos modelos de políticas públicas de saúde 

mental calcados em instituições totais e fechadas, como comunidades terapêuticas, 

instituições hospitalares, hospícios e manicômios, com um modelo de cuidado em 
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saúde calcado na territorialização do cuidado em redes intrasetoriais e intersetoriais 

em saúde, como, por exemplo, no caso da rede de cuidado em saúde mental, as 

Unidades de Acolhimento (UA’s), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT’s), os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS’s), em suas diferentes tipologias e 

modalidades ofertada pelo SUS. 

A lógica reducionista de que o cuidado em saúde mental se dá apenas em 

instituições fechadas é circundante em discursos de senso comum e de senso comum 

científico. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o médico psiquiatra Ricardo Nogueira, 

quando dialoga sobre o aumento dos casos de suicídio no Brasil entre jovens e 

crianças, questiona sobre o que está sendo feito em relação a essa situação: 

E o que está sendo feito a respeito disso? Diminuíram os leitos psiquiátricos. Não se 
tem prioridade. Se uma criança hoje tenta se matar, qualquer posto de saúde ou centro 
de atenção psicossocial que vá procurar ajuda só vai conseguir uma consulta para 
daqui dois ou três meses. Neste período já tentará tirar a vida pelo menos duas vezes. 
(NOGUEIRA, 2017) 

Tal discurso apequena e desinforma o leitor, na medida em que atualmente, e 

no caso do CAPS AD III do qual se trata, o acesso a rede de cuidado em saúde se dá 

de diferentes maneiras, como por demandas espontâneas ou em atendimentos 

grupais, e não somente através de consultas agendadas. O mais perverso é que a 

fala de Nogueira leva a que se pense que o aumento do número de leitos psiquiátricos 

seria a solução do problema, quando se sabe que a complexa trama de demandas, 

desejos e necessidades que envolvem o cuidado em saúde mental transbordam em 

suas determinações sociais, essas tão escancaradas em tempos de pandemia. 

Ademais, Nogueira na destaca que o cuidado em saúde mental deve se dar através 

de um conjunto de ações tecidas com a rede intrasetorial e intersetorial em saúde, 

distante do modelo biomédico-hegemônico, onde ocorrem a medicalização e a 

medicação da vida, que algumas vezes são violadoras dos direitos a saúde, em 

concomitância, dos direitos humanos. Tanto Ana Pitta quanto Ricardo Nogueira 

apresentam pontos dialógicos importantes que passam e perpassam o cuidado em 

saúde mental no CAPS AD III como um território de passagem. 

Em relação à semelhança de um cotidiano de atuação de dois (02) CAPS AD 

III localizados no município de Rio de Janeiro e São Paulo, onde a pandemia de 

COVID-19 toma proporções calamitosas e trágicas, reflexo do caótico  momento que 

acomete todo o país, Souza et al. (2020, p. 14) reforçam que: 
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Estratégias foram adotadas para que fosse possível desenvolver o cuidado onde 
parecia ser impossível. O campo de atenção psicossocial opera essencialmente com 
as tecnologias relacionais, com a presença, o encontro, o vínculo, o acolhimento e a 
continência, incluindo aí a do espaço dos serviços. Todavia, neste momento de 
interrupções, de suspensões, de isolamento, tem sido preciso lançar mão de recursos 
materiais, como WhatsApp, telefone, reuniões on-line. No entanto, como usá-los a 
serviço do cuidado, como fazer isso caber no desenho dos nossos serviços? 

O devido apontamento se faz importante, na medida em que o paradoxo da 

gestão do Sistema Único de Saúde, a exemplo da gestão dos dois CAPS AD III 

mencionados, surgem como inovações de ações e práticas de cuidado em saúde 

mental no intempestivo momento pandêmico, pois trazem ferramentas (redes sociais, 

aplicativos etc.) de inovação que irrompem e compõem ações e práticas de cuidado 

em saúde que não eram costumeiras e legalizadas em tempos pré-pandêmicos.  

A virtualidade que em nossos dias emerge, portanto, constitui como uma nova 

relação sócio-espacial (SURJUS et al., Orgs., 2020), que amplifica e amplia o campo 

de possibilidades para a elaboração de Planos Terapêuticos Singulares (PTS’s), cuja 

a intenção é a potencialização das relações e vínculos dos acompanhados do serviço 

de saúde mental que aqui se apresenta. Porém, o direito e o acesso às tecnologias 

informacionais e comunicacionais, tanto pelas redes de cuidado em saúde quanto 

pelos usuários do SUS, ainda é irreal em grandes porções em todo o território 

brasileiro. 

A guisa conclusiva, a intransigência das estratégias de disseminação da 

COVID-19 pelo governo federal que perpassou as tomadas de decisão dos outros 

entes federativos e personagens que compõem a gestão da crise pandêmica atual, 

produz e constrói políticas cadavéricas e morticínios do tecido social e, 

fundamentalmente, atinge a democracia brasileira, as políticas públicas de saúde, 

essas perpassadas por interesses espúrios e concisos que classificam, ‘genirificam’ e 

racializam as políticas de morte brasileiras na periferia do capitalismo.  

Por entre o magma pandêmico, o profissional de saúde tenta construir e 

produzir contra marés políticas de vida no equilíbrio incessante das más-fés 

institucionais. A invenção e criação de ações e práticas de cuidado em saúde que 

tentam diminuir a acentuação e densidade da dissonância gestora e, assim, do 

desgoverno das políticas públicas dos entes federativos e da empresa de saúde 

gestora do CAPS AD III, é a vara que auxilia a atravessar sem saber no final das 

contas o que irá encontrar no outro lado da violenta corda-bamba brasileira. 
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5 NOTAS CONCLUSIVAS 

 

 

O presente trabalho se debruçou sobre o cotidiano existencial de um serviço 

de saúde mental, um CAPS AD III, localizado no município de Porto Alegre, capital do 

estado do Rio Grande do Sul. Com o ingresso da pandemia de COVID-19 no cotidiano 

de atuação desse Centro de cuidados, a capacidade gestora dos processos 

organizacionais do trabalho em saúde encarnados nos profissionais que se encontram 

na linha de frente das ações e práticas de cuidado em saúde, em específico de 

cuidado em saúde mental, se encontram envoltos de maneirismos e dispositivos de 

alienação persecutória de tais ações e práticas de cuidado em saúde. 

Através de um recorte da realidade a partir do ponto de vista de um profissional 

de saúde que compõe a equipe multiprofissional do Centro pesquisado, na tessitura 

figurativa do Terapeuta de Referência em proximidade específica com a elaboração 

de Planos Terapêuticos Singulares (PTS’s), ambos dispositivos componentes das 

ações e práticas de cuidado em saúde mental no CAPS AD III, o presente trabalho 

propôs, acima de tudo, um debate sobre a questão. A figura do profissional de saúde, 

nesse caso também como professor de educação física, em mescla com outras figuras 

que constituem a situação incitada (o Sistema Único de Saúde, o CAPS AD III, o 

Terapeuta de Referência e os Planos Terapêuticos Singulares), estão mergulhados 

atualmente numa dinâmica cotidiana de constrangimento de tais situacionalidades 

identitárias e subjetivas referenciais do campo de atuação das ações e práticas de 

cuidado em saúde em tempos pandêmicos. 

Realisticamente, o constrangimento do profissional de saúde em composição 

com suas possibilidades de atuação é potencializado pelo mal uso das tomadas de 

decisão das gestões governamentais dos entes federativos, em comunhão com a 

empresa de saúde gestora do CAPS AD III em foco. Aqui a dissonância e o 

descompasso das ações e decisões dos diferentes níveis gestores institucionais se 

instauram como políticas de morte em tempos pandêmicos, oriundos já há algum 

tempo da intensificação da liquefação das políticas públicas de seguridade social, 
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nesse caso de saúde materializados em sua radicalidade no que se destacou como 

estratégias de disseminação da COVID-19 em todo o Brasil pelo governo federal.  

Aqui se suscita que tais decisões governamentais influenciam 

demasiadamente o cotidiano de atuação dos profissionais de saúde presentes no 

CAPS AD III, principalmente quando as devidas decisões não são incitadas através 

de um movimento dialógico democrático e emancipatório. O desestímulo e a 

desafirmação de espaços dialógicos de fortalecimento de conhecimentos, saberes, 

fazeres e agires dos profissionais de saúde como por exemplo incentivo do 

envolvimento dos mesmos em cursos de formação em seus mais diversos níveis de 

ensino, processos de educação continuada em saúde, processos de educação 

permanente em saúde, entre outros, e o fortalecimento dos espaços de debate e 

discussão do cotidiano do CAPS AD III como por exemplo os espaços dialógicos de 

passagem dos plantões por entre os turnos (matutino, vespertino, noturno), a 

multiplicação dos espaços de reunião de equipe, a catapultamento dos movimentos 

dialógicos com a rede intrasetorial e intersetorial em saúde, desgrupalizam e 

descoletivizam ações e práticas de cuidado em saúde que a princípio deveriam 

possuir como princípio e diretriz sua marca de coletividade e de tomadas de decisão 

compartilhadas concretizadas como ações e práticas que compõem o Plano 

Terapêutico Singular. 

No entanto, quando tais espaços são desestimulados ou escassos por entre o 

cotidiano do serviço de saúde mental, a elaboração do acompanhamento em saúde 

dos usuários do SUS é capitaneado na maioria das vezes por ações e práticas 

pontuais de saúde individualizadas numa relação praticamente exclusiva entre TR e 

acompanhado do CAPS AD III. Aqui situações como a hiper responsabilização a 

totalização da figura do TR e a culpabilização dos profissionais de saúde se 

caracterizam numa certa tônica quando as tentativas de acompanhamento em saúde 

não são exitosas, materializadas em ausências, demandas espontâneas, situações 

de crise e falecimentos dos acompanhados do serviço em destaque. 

Se faz urgente o fortalecimento das políticas públicas de saúde haja visto a 

crise sanitária e humanitária no qual o Brasil se aprofundou de maneira veemente e 

plena em tempos de pandemia de COVID-19. Também se cabe potencializar, em sua 

alteridade radical intransigente, as modelagens das ações e práticas de cuidado em 

saúde, no caso em saúde mental, calcadas na Reforma Sanitária Brasileira, na 
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Reforma Psiquiátrica Brasileira e da Luta Antimanicomial numa lógica de cuidado em 

saúde redutora de danos, com foco não somente em um lado do prisma existencial 

do usuário do SUS e sim em sua integralidade constituída por suas especificidades e 

singularidades existenciais determinadas sócio-histórico-culturalmente na afirmação 

de vidas que de fato possam ser efetivamente vividas por todos. A coordenação das 

ações e decisões dos entes federativos através da elaboração de matrizes de ação 

de cuidado em comum concretizadas em planos de ação conjunta seria a tônica ótima 

de afirmação da saúde como direito dos cidadãos na temporalidade pandêmica 

presente. 

Idem urgente é a valorização dos profissionais de saúde em seus diversos 

prismas: financeiro, monetário e previdenciário, haja vista a desvalorização salarial 

dos mesmos em relação aos profissionais de saúde de outras instituições da rede de 

atenção em saúde mental do município em suas comparações parametrizadas em 

categorias profissionais, cargas-horárias e funções, a otimização de um espaço de 

cuidado em saúde mental que construa e produza regimes de saudabilidade positivas 

para os profissionais de saúde e assim para os acompanhados do serviço e pôr fim a 

elaboração e planejamento de carreiras por entre os espaços institucionais da 

empresa de saúde gestora do CAPS AD III através de um maciço programa 

estruturado com a intenção de incentivar, investir e financiar a potencialização dos 

conhecimentos, saberes, fazeres e agires dos profissionais de saúde em pró de uma 

otimização das ações e práticas de cuidado em saúde mental junto aos usuários do 

SUS. 

No término dessa produção textual, oficialmente quase seiscentas mil pessoas 

faleceram em decorrência específica do vírus causador da pandemia de COVID-19 

(BRASIL, 2021). No ano passado (2020), de acordo com dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), quase um milhão e quatrocentos mil brasileiros 

faleceram por decorrências diversas no país (AGÊNCIA LUPA, 2021). Será que a crise 

brasileira de fato é uma crise, ou ela é um projeto político de produção de mortes do 

povo brasileiro? Cabe em tal textualidade o questionamento em respeito às nossas 

mortes e vidas… severinas. 
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