
z Zagodoni
Editora

Sofrimento 
Psíquico à 
Margem do SUS 
Vastidão e 
Confinamento na Clínica

Teresa CrisTina endo

PensarAgir
em Saúde Mental

Coordenação

Paulo amarante

z Zagodoni
Editora



O campo da Saúde Mental tem sido objeto 
de muitas inovações, seja no âmbito das 
concepções seja no das práticas. Há uma 

riqueza de produções teóricas e práticas, em uma 
parte por sua natureza amplamente multi e trans-
disciplinar, em outra parte por sua importância no 
contexto da organização social e política, na partici-
pação de sujeitos e nos movimentos sociais.

 A Coleção PensarAgir em Saúde Mental apre-
senta textos de referência, os quais têm o intuito de 
repensar as teorias e subsidiar as práticas; portanto, 
sendo voltada não apenas a todos os profissionais 
que compõem esta vasta área ‒ como os que  atuam 
na assistência ou na pesquisa e ensino ‒, mas tam-
bém às pessoas que atuam nos movimentos sociais 
do campo. 

Com esta Coleção, acreditamos estar contri-
buindo para a amplificação e divulgação das ideias, 
das pesquisas e experiências relevantes, multipli-
cando-as em todas as partes do país e colaboran-
do também para a qualificação do debate técnico, 
acadêmico e político relativo às noções de reforma 
psiquiátrica, saúde mental e atenção psicossocial.

 

Paulo amarante (mD, PhD)
Coordenador da Coleção

PensarAgir
em Saúde Mental

Conselho eDitorial

 

Alicia Stolkiner – UBA/Argentina

Aluísio Ferreira de Lima – UFCE

Anna Luiza Castro Gomes – UFPB

Ana Maria Fernandes Pitta – UCSAL

Dulce Suaya – UBA/Argentina

Emiliano Galende – UNLA/Argentina

Ernesto Venturini – OMS/Itália

Ianni Régia Scarcelli – USP

Izabel Christina Friche Passos – UFMG

Manuel Desviat Muñoz – OMS/Espanha

Maria Aparecida Moysés – UNICAMP

Maria Salete Bessa Jorge – UECE

Maria Stella Brandão Goulart – UFMG

Monica de Oliveira Nunes de Torrenté – UFBA

Paulo Amarante – Fiocruz

Patrícia Silva Dorneles – UFRJ

Silvia Portugal – CES-UC/Portugal

Silvio Yasui – UNESP/Assis

Tiago Pires Marques – CES-UC/Portugal



Copyright 2017 © by Teresa Cristina Endo

Todos os direitos desta edição reservados à Zagodoni Editora 
Ltda.  Nenhu ma parte desta obra poderá ser reproduzida ou trans-
mitida, seja qual for o meio, sem a permissão prévia da Zagodoni.

EDITOR
Adriano Zago

COORDENADOR DA COLEçãO
Paulo Amarante

DIAGRAMAçãO E CAPA
Michele Freitas

REVISãO
Grace Alves da Paixão

Marta D. Claudino

CIP-Brasil. Catalogação na Publicação
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ 

E46s

Endo, Teresa Cristina

Sofrimento psíquico à margem do SUS : vastidão e confinamento 
na clínica / Teresa Cristina Endo ; coordenação Paulo Amarante. -- 
1.ed. -- São Paulo : Zagodoni , 2017.

140 p. ; 23 cm.          (Coleção PensarAgir em Saúde Mental ; 1)

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5524-037-9

1. Psicanálise 2. Psicologia. 3. Saúde Mental. I. Amarante, Paulo. II. 
Título III. Série.

17-39687  CDD: 150.195
  CDU: 159.964.2

[2017]
ZagoDoni eDitora ltDa.
Rua Capital Federal, 860 – Perdizes
01259-010 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 2334-6327
contato@zagodoni.com.br
www.zagodoni.com.br

Dedico a

Ananda, minha mestra do bem viver, que me apresentou a 
terceira margem do rio e outras margens, nas quais ancoro 

meus turbulentos dias.
Arthur, meu fiel escudeiro das madrugadas, sempre pre-

ocupado com minhas noites maldormidas e meus dias mal-
acordados.

Paulo, que se colocou amorosamente nos lugares que po-
deriam ter ficado vazios de mãe e me arrancava, tanto quanto 
podia, da minha solitária rotina de trabalho. 

Minha mãe e meu pai juntos na presença e onipresença em 
todos os momentos da minha vida.



Agradecimentos

À Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) pelo auxílio 
bolsa docente, que viabilizou a realização da pesquisa para 

este livro.
Declaro meu profundo agradecimento ao Prof. Dr. Manoel 

Tosta Berlinck, pelo incentivo, desde o começo, e a confiança de 
que minha trajetória valeria um trabalho de pesquisa e, princi-
palmente, de autoria.

À Ana Cecília Magtaz, leitora atenta e generosa, pelo voto 
de confiança, apoio e consideração que revelou nossa amizade 
ao longo deste trabalho.

À Silvana Rabello pela presença carinhosa e estimulante, 
que tem acompanhado meus passos pela PUC, pelo incentivo 
contínuo, principalmente nesse importante momento. 

À Isabel da Silva Khan Marin, minha admiração pela sua 
grande sensibilidade ao que se passa na clínica institucional.

À Adela Judith Stoppel de Gueller, amiga de preciosos en-
contros, meu reconhecimento pelo seu trabalho como clínica e 
sensível leitora.

Ao Edson Luiz André de Sousa, a honra de tê-lo como lei-
tor do meu trabalho e poder aprender com sua poética maneira 
de se colocar nas coisas que faz.

Aos colegas do Laboratório, em especial, José Carlos Zeppe-
lini Jr., Marciela Henckel, Maria das Graças R. del Corso, Oscar 
Miguelez, Gabriela Rinaldi, Ana Irene Canongia, José Walde-
mar Turna, Aline Garjaka, Vivian Rei pelas essenciais leituras e 
companheirismo.



So f r i m e n t o PS í q u i c o à marg em do SuS10

A Maria Auxiliadora C. Cusinato, Rosangela Elias, Anna 
Barbara Rosas, Tereza Vidal, Lucia F. Correa, que acompanha-
ram de perto minhas angústias e alegrias durante o processo. E 
Myres M. Cavalcanti e Odimar Reis pela confiança nos momen-
tos finais.

Aos meus tios Akiko e Walter, presenças marcantes e fun-
damentais da minha trajetória de vida.

À Iza Maria, presença firme, lado a lado acompanhando 
meus passos neste trabalho.

A Regina Araújo, Gilberto F. Barreiros, Salvador Pugliesi 
Jr., Claudia Gamela, Dany Kanaam, Luca Santoro pela plena 
amizade que perdurou às minhas longas ausências.

A neta, que sem o seu apoio cotidiano não teria saído da 
primeira linha.

À querida Hebe, apoiadora incondicional dos meus feitos, 
por mais loucos que fossem, que me assegurou uma margem, 
na qual agora posso repousar um pouco. 

À querida revisora, Grace Alves da Paixão, pelo zelo, cui-
dado e dedicação a este texto.

Prefácio

É com grande satisfação que tenho a honra de poder prefaciar 
este livro de Teresa Endo. Poder participar do processo de 

divulgação e compartilhamento de um trabalho desta impor-
tância é algo que me gratifica profundamente, seja por ter sido 
eleito pela autora para escrever o prefácio, seja por poder inau-
gurar a Coleção PensarAgir em Saúde Mental com uma obra desta 
dimensão e significado para o momento no campo da Saúde 
Mental e Atenção Psicossocial. 

Conheci Teresa Endo há muitos anos, mas pude me apro-
ximar do seu trabalho, seu pensamento e seu compromisso com 
a saúde coletiva e pública quando participei com ela e demais 
companheiros e companheiras do marcante (não apenas para 
mim) projeto REDE SAMPA (Saúde Mental Paulistana), dedi-
cado à formação em Saúde Mental da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo. Trata-se, certamente, de um dos mais sig-
nificativos percursos formativos de profissionais no campo da 
Saúde Mental e Atenção Psicossocial que já foi desenvolvido 
neste país.

Peço licença para observar que estou ousando essa afirma-
ção do lugar de quem está há cerca de trinta e cinco anos – qua-
se que exclusivamente – dedicado à formação de pessoal para 
as políticas públicas de Saúde Mental em todos os cantos do 
Brasil. E foi nesse contexto que conheci mais especificamente o 
trabalho da autora, de conviver com ela e poder perceber sua 
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competência, serenidade e habilidade para lidar com as ques-
tões tanto conceituais quanto práticas, seja em relação aos tra-
balhadores, seja em relação aos usuários, familiares e militantes 
dos movimentos sociais. 

Foi nessa ocasião ainda que tomei conhecimento do Pro-
grama de Braços Abertos – do qual a autora foi uma protago-
nista fundamental – sem sombra de dúvidas uma das propostas 
mais revolucionárias e corretas na forma de lidar com a questão 
das drogas que já existiu em todo o mundo, citado e investigado 
por pesquisadores de vários países. Uma proposta que, apesar 
de ser direcionada mais especificamente aos dependentes quí-
micos, demonstrou um sentido inédito e original no campo das 
políticas de atenção primária/atenção básica em saúde voltadas 
para as populações em situação de vulnerabilidade. Muitas das 
questões marcantes deste livro provêm desse campo da aten-
ção e cuidado às pessoas com uso abusivo de álcool e drogas e 
nos permitem vislumbrar muitos questionamentos e caminhos 
possíveis.

Toda a experiência de Teresa Endo está presente nas pala-
vras e páginas de Sofrimento Psíquico à Margem do SUS, o qual 
traduz sua dedicada e incontestável participação por cerca de 
quase três décadas na elaboração e execução das políticas pú-
blicas em saúde na cidade de São Paulo.

O texto preza pelo que se usa denominar rigor conceitual. 
Decorrente, em parte, da sólida formação psicanalítica e clínica 
da autora, e em parte pela possibilidade de ter sido orientada 
ao longo de todo o processo por um dos mais consistentes psi-
canalistas brasileiros, Manoel Tosta Berlinck. Afinal, este livro 
é fruto de uma pesquisa de doutoramento da autora na PUC 
de São Paulo sob a orientação do psicanalista e autor com base 
na psicopatologia fundamental. Mas, por outro lado, o texto 
preza também por uma extrema sensibilidade e beleza nar-
rativa e poética. Toda a relação clínica, o estudo da clínica (e 
não de uma clínica em especial, como ela observa), os espaços 
institucionais, os gestos, os olhares, a demarcação dos corpos 
e lugares, os sentidos e significados, as relações subjetivas e 
objetivas, são objeto de reflexão e de sugestivas observações 
da autora.

Assim, as reflexões deste livro nos levarão, inevitavelmen-
te, a repensar nossas instituições (mesmo aquelas consideradas 
novas, substitutivas ao modelo tradicional-asilar-manicomial-
biomédico...), a repensar a clínica e o cuidado em saúde mental 

e em saúde como um todo; a repensar nossas relações com os 
sujeitos que cuidamos, que ouvimos e que tratamos, não com 
suas doenças/transtornos/síndromes. 

É um livro-ferramenta! É um livro-desafio!
Aproveitem!!!

Paulo Amarante1

1 Vice-Presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). Presidente 
de Honra da Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME). Professor Honoris 
Causa da Universidade Popular Madres de Plaza de Mayo. Professor regular 
do Doutorado em Saúde Mental Comunitária LANUS/Argentina. Professor e 
Pesquisador Titular – Senior Researcher do Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
Saúde Mental e Atenção Psicossocial (LAPS-DHIS/ENSP) – Fundação Oswaldo Cruz.
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Introdução

A escrita: A importância dos registros das práticas

O ato técnico da escritura na psicanálise reencontra sua 
função na episteme, desde que seu objetivo não seja o de 
reconstituir, todo dia, todas as sessões, mas sim deixar que 
a palavra se re-presente e, escrevendo, deixar esta palavra 
múltipla surpreender seu inesperado inescutado. (FÉDIDA, 
1991, p.40)

A história da saúde mental no serviço público carece da his-
tória narrada por seus personagens, os indivíduos nomea-

dos de usuários e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS). 
No serviço público, tanto o profissional de saúde mental e suas 
práticas quanto os pacientes e suas dores podem perfeitamente 
passar despercebidos, como personagens esquecidos, sem dei-
xarem vestígios de sua trajetória. Diante do número de equi-
pamentos de saúde mental, o registro das experiências neles 
vividas é escasso. Imbuídos pela urgência ou pela valorização 
da assistência no SUS, os trabalhadores resistem ao registro de 
suas práticas, esquivando-se de um lugar de autoria de suas 
reflexões clínicas. 

Vemos se repetir a máxima de que, enquanto trabalhadores 
do SUS, “somos tarefeiros”, sugerindo assim que a pesquisa e o co-
nhecimento científico são território exclusivo da academia e seus 
afins. Assim, ao mesmo tempo em que se privilegia a prática, o 
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valor científico que poderia ser produzido a partir dela e o re-
conhecimento intelectual do profissional detentor de uma expe-
riência rica de diversidade e intensidade clínica são esquecidos.

A Reforma Psiquiátrica Brasileira precisa criar um disposi-
tivo para que tais vivências (atividades eminentemente prá-
ticas) se transformem em experiências, ou seja, em saberes 
socialmente compartilhados, desenvolvendo capacidades de 
pesquisa em saúde mental. Para que isso ocorra é necessário 
que as vivências eminentemente práticas dos trabalhadores 
de saúde mental sejam narradas e registradas constituindo, 
dessa forma, um arquivo, parte fundamental da memória 
das práticas promovidas pela Reforma. Em outras palavras, 
é necessária a realização de um trabalho de autoria, junto aos 
trabalhadores de saúde mental, que implique um processo 
de transformação das vivências em experiências, passan-
do pela narrativa escrita, pelo registro narrativo da prática. 
(BERLINCK; MAGTAZ; TEIxEIRA, 2008, p. 25)

Pretende-se, com este trabalho, registrar parte da minha 
trajetória de 25 anos na rede pública de saúde; tempo em que 
atuei clinicamente com a clientela que acessa as unidades do 
SUS em razão do sofrimento psíquico. Desta forma, coloquei-
me como sujeito dessa pesquisa, focalizando a relação do pro-
fissional de saúde e do paciente, na reconstrução de um percur-
so de fazeres e saberes a respeito da prática clínica.

Escrever sobre a clínica, mais do que simplesmente um com-
promisso institucional, revelou-se uma necessidade urgente, vis-
to que o trabalho de escrita permite a emersão de conteúdos resi-
duais que restaram inapreensíveis e ainda guardavam o frescor e 
a intensidade do vivido. Segundo Costa (2008, p. 25; 31):

[...] a escrita do caso seria efetiva a partir do momento em 
que algo do trabalho de análise se encerra, mesmo que não 
tenha sido um percurso de fim de análise, de resolução de 
transferência. Precisa haver um encerramento para que, num 
segundo tempo – nos desdobramentos do traço deixado por 
essa análise – se possa produzir a partir de algo que não se 
resolveu ali. É necessário um passo a mais para que, na trans-
posição da experiência dessa transferência, algo seja trans-
mitido de seus impasses, para que ali algo seja transportado 
como experiência. 

[...] interessa-me ressaltar um elemento fundamental que faz 
parte da escrita do caso: esta diz respeito ao que resta de não 
resolvido na transferência, e não à apresentação de um caso-

modelo, que ensine “como se faz”. Os casos freudianos são 
dessa ordem: eles ensinam a partir do que restou de não re-
solvido na transferência, mesmo quando o autor se dedica a 
construir o ensinamento da estrutura discursiva que sustenta 
o sintoma.

Ou seja, submeter um caso à supervisão e estar em proces-
so de análise consistem em estratégias mobilizadoras para pro-
mover a dissolução dos conteúdos transferenciais que restaram 
dos atendimentos; porém, essas medidas parecem não bastar 
para alcançar o conteúdo residual que se mantém na alma do 
analista: a escrita, em sua dimensão sublimatória é capaz de 
constituir-se num recurso privilegiado para a destinação de par-
te deste material. Como lembra Fédida (1989, p. 119), haverá 
sempre conteúdos residuais nos analistas, pelos quais continu-
aremos a manter a prática clínica:

Certamente não seria falso ousar pretender que os analistas 
são analistas e continuam sendo porque continuam a engajar 
com seus pacientes – transferencialmente – este “resto não 
resolvido” de sua própria análise.

E Berlinck (2000) destaca a implicada dedicação ao ato de 
escrita que acomete o clínico como resultado de uma subjetiva 
mudança:

O psicoterapeuta sabe ter chegado a temida e ansiada hora 
de procurar nele mesmo a palavra representativa do vivido 
na clínica. Sabe ser esta difícil tarefa onde se encontra enga-
jado. Muitas vezes reconhece não ter prática com a escrita e 
percebe rapidamente a atividade de escritor como laborioso 
exercício solitário, tão ou mais solitário quanto o vivido na 
clínica, responsável por essa nova exigência, atormentan-
do-o como um bicho interior, desassossegado, impertinente, exi-
gente. Sabe, enfim, ter havido mudança subjetiva devendo 
enfrentar, daqui por diante, o longo e tortuoso caminho em 
direção à autoria.

A linha divisória como situação problemática

O foco desta pesquisa estava no profissional de saúde mar-
cado pela peculiaridade clínica de sua prática: o atendimento 
no SUS. E nessa realidade, delimitou-se como campo de in-
vestigação a linha fronteiriça que separa os corpos e os lugares 
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clínico-institucionais destinados aos usuários e trabalhadores, 
vistos como subjetivas demarcações territoriais.

Definir como situação problemática de pesquisa uma mar-
gem, ou mais precisamente, estar à margem, foi um percurso pos-
sível só a partir de um processo de depuração do termo inicial-
mente empregado: exclusão. Um dos primeiros textos oriundos 
das reflexões ora abordadas neste trabalho, que publiquei em 
2012, “O SUS e os mecanismos de exclusão: a saúde mental à 
margem do sistema de saúde” (ENDO, 2012), focalizava as bar-
reiras clínico-institucionais presentes nas práticas clínicas que 
resultavam numa seleção de altíssima exigência para a inserção 
dos usuários no Sistema.

Ao longo da pesquisa, o termo exclusão foi perdendo a for-
ça representativa do que se queria investigar, por não abarcar 
a dinâmica de permeabilidade existente no encontro clínico, em 
que se misturam afetos, dinâmicas institucionais, identidades. 
O binômio exclusão-inclusão mostrou-se estático, dicotômico e 
distante do movimento que se queria analisar, ou seja, um mo-
vimento no qual a clínica opera, nas tramas da relação transfe-
rencial, em que subjaz o apagamento das linhas divisórias ‒ que 
se pretende tão fortemente assegurar na sociedade de um modo 
geral ‒ entre o louco e o são, o cliente e o terapeuta, o excluído 
e o incluído.

As noções de margem e litoral surgiram quase ao final da 
pesquisa como imagens e experiências privilegiadas para se re-
fletir sobre o que se passa no encontro clínico, na busca do que 
há de terra firme na qual se possa ancorar, ao mesmo tempo em 
que se pressupõe uma navegação num mar sem bordas.

Fronteiras da clínica: o atendimento marcado pela 
diferenciação dos espaços e dos corpos

A inserção dos profissionais nos equipamentos de saúde, 
e mais especificamente de saúde mental, é carregada de tensão 
pelas próprias características desses locais e principalmente 
pelo modo como lhes são apresentados os pacientes. Os luga-
res institucionais destinados aos usuários e trabalhadores são 
muito bem demarcados, com sinais identificatórios claros que 
distinguem os espaços e os objetos específicos de cada um. Não 
apenas o corpo é (de)marcado, mas os ambientes de circulação 
também se separam por divisórias definidas.

Desse modo, desde o primeiro contato, as relações são 

caracterizadas necessariamente pela diferenciação. O paciente 
tem um número de prontuário, uma patologia e uma colocação 
determinada no espaço institucional. Existem banheiros, refei-
tórios e salas distintos para usuários e trabalhadores. Muitas ve-
zes, o cafezinho e o almoço são diferenciados, e o uso de avental 
é obrigatório ao funcionário. 

É possível pensar que essa linha divisória entre paciente e 
profissional de saúde, tão fortemente definida, pretende impe-
dir qualquer permeabilidade de um espaço a outro: o lugar do 
paciente e o lugar do profissional. Interesso-me por esta linha 
de fronteira, um locus fundamental de construção clínica sobre 
a relação que se sustenta entre o profissional de saúde e seu 
paciente.

Nos hospitais psiquiátricos, há cerca de vinte anos, era co-
mum o cenário de pacientes descalços, sem roupas íntimas ou 
absorventes higiênicos, impedidos de portar objetos pessoais, 
vestindo camisolões de hospital com carimbo de identificação 
da instituição. Os pacientes, desse modo, eram facilmente iden-
tificados. Não havia o menor risco de serem confundidos com 
visitantes, familiares ou profissionais. Na realidade, muitas ve-
zes, era difícil reconhecer-lhes o gênero, a idade e a humanida-
de sob o manto da impregnação medicamentosa e dos ultrajes 
da loucura.

A escuta do clínico, no SUS, está afetada pela clientela aten-
dida, pelo contexto em que se insere e pela maciça identifica-
ção com o lugar profissional que ocupa: de servidor público. O 
trabalhador inserido no SUS porta os estigmas da instituição, 
historicamente vista como precária em suas condições de tra-
balho, ineficaz para atender à imensa demanda de pessoas que 
acessam as unidades; insuficiente para dar respostas à altura 
das necessidades da população que se encontra à margem do 
sistema de saúde. As notícias veiculadas pela mídia, o volume 
de queixas da população aos órgãos governamentais e a cres-
cente judicialização para o atendimento daqueles que não con-
seguiram inserir-se no SUS, advindos do Ministério Público e 
da Defensoria Pública, atestam esta realidade.

O clínico, além das identificações institucionais às quais 
pode perceber-se fortemente aderido, depara-se com as angús-
tias inerentes à sua prática, a inquietante estranheza identificada 
no encontro com o outro.

O grau de miserabilidade dessas populações extrapola nossa 
capacidade de resistência. Uma coisa é saber – em tese – que 


