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Resumo

Essa pesquisa¹ faz parte de um estudo que vem sendo desenvolvido acerca da 

construção  de  estratégias  contextualizadas  de  apoio  matricial  em saúde  mental²  e 

pretende estudar concepções de saúde mental presentes em periódicos especializados e 

em narrativas de profissionais com experiências de matriciamento nesse campo. Para 

tanto, foi efetivada, primeiramente, uma revisão sistemática de publicações indexadas 

na Biblioteca Virtual  de Saúde.  Essa revisão teve como descritores:  Saúde mental, 

Atenção  básica,  Apoio  Matricial  e  Estratégia  de  Saúde  da  Família.  

Concomitantemente, procedeu-se a coleta das narrativas de trabalhadores envolvidos 

com as práticas de Apoio Matricial e Saúde Mental.  

 As entrevistas caracterizaram-se por verbalizações sem interrupções acerca das 

vivências, percepções e versões sobre o tema. Mesmo sendo pessoais, as narrativas 

constroem e definem, também, cenários coletivos. Assim, podemos pensar em cada 

narrativa  como  um  objeto  que  deve  ser  compreendido  de  forma  complexa  pela 

impossibilidade de ser simplificado, fragmentado, reduzido a uma só experiência ou 

linha de entendimento (BAUER & JOVCHELOVITCH, 2002).

Para  fins  de uma maior  compreensão do material,  foi  feita  uma análise  das 

narrativas  através  dos  passos  propostos  por  Shütze  (apud  BAUER  E 

JOVCHELOVITCH, 2002). 
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¹ Apoio FAPERGS

² Apoio Cnpq



A consulta na base de dados mostra significativo número de artigos referentes 

ao descritor  saúde mental com 147.052 produtos. Desses, a sintaxe saúde mental e 

atenção básica corresponde a 3,9% e a associação com Estratégia de Saúde da Família 

revela 1,1% das ocorrências.  Com  apoio matricial são raros os textos encontrados. 

Perfazem apenas 0,01% dos artigos.  As concepções de saúde mental presentes nas 

fontes referem-se predominantemente ao não enquadramento em nosografias, à adesão 

aos  tratamentos  e  às  manifestações  de  resiliência.  Das  análises  das  narrativas 

resultaram  três  eixos  temáticos:  trajetórias  estratégias  no  campo  e  conceito.  No 

primeiro são frequentes as menções às memórias familiares, aos contextos políticos, às 

teorias  de  apoio  e  aos  modos  de  inserção  na  esfera  pública.  No  que  se  refere  às 

estratégias foi  mencionada a necessidade de empreender  esforços  em processos  de 

desnaturalização  e  desideologização  de  concepções  e  práticas  no  campo  da  saúde 

mental. Especificamente quanto ao conceito de saúde mental, as narrativas denotam 

polissemia: é relacionado à possibilidade de ter interlocuções, possuir mobilidade e 

autonomia, além de exercer a cidadania. Chama a atenção quando buscamos integrar a 

revisão teórica com as narrativas coletadas. Fica evidente a cisão entre saúde mental e 

saúde,  condição  indesejável  se  associada  ao  conceito  de  integralidade  preconizado 

pelo SUS. 
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