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AGRADECIMENTOS 

 

 

m nome da Comissão Organizadora, agradeço a todas e todos que tornaram 

possível a realização de mais uma edição de um evento que se tornou, ao longo 

desses mais de dez anos de realização periódica, uma referência não apenas 

regional, mas nacional e com importantes participações internacionais. O número e a 

diversidade temática e de origem geográfica dos trabalhos inscritos superou em muito 

nossas expectativas. Teve participação de mais de 400 pessoas, com diferentes 

formações profissionais e campos de atuação. Foram mais de 200 trabalhos recebidos e 

aprovados, 70 grupos de pesquisa e intervenção participantes dos GTs, vindos de 17 

estados brasileiros e de 4 países, Argentina, Espanha, França e Canadá. 

Como vocês puderam perceber, tal como aconteceu na quinta edição do Simpósio 

em 2011, o formato do VI Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental e do I Encontro 

Internacional de Grupos de Pesquisa e Intervenção foi inovador e privilegiou o espaço dos 

GTs como momento para troca real de nossas produções e de diálogo qualificado sobre 

três grandes questões envolvidas na atuação no campo da saúde mental coletiva: a 

formação, a pesquisa e a intervenção. Embora sejam temas que se interpenetram, o 

privilégio de um deles por cada GT permitiu um maior aprofundamento da discussão. O 

funcionamento dos GTs, tal como descrito mais à frente, teve o propósito de abrir espaço 

para uma participação efetiva, não-burocrática, mais democrática e que gerasse alguma 

produção concreta. Não fizemos apresentações orais dos trabalhos, por entendermos que 

muitas vezes tal estratégia não resulta em um diálogo efetivo e profícuo. A forma que 

adotamos para compartilhamento do conteúdo dos trabalhos foi sua disponibilização 

prévia de forma aberta (online, no site do evento, no formato PDF de todos os resumos 

expandidos e de alguns pôsteres, e também física, no caso dos pôsteres) para leitura por 

todas as pessoas interessadas, inscritas ou não no Simpósio. Durante os GTs, foi dada 

oportunidade de todos os participantes se expressarem e trocarem suas experiências de 

pesquisa e intervenção. O resultado dessas discussões está sumariado nos textos de 

relatoria que abrem cada GT. 

Em função de limitações dos espaços físicos de que dispúnhamos, a participação 

nos GTs do I Encontro Internacional de Grupos de Pesquisa e Intervenção foi reservada, 

prioritariamente, aos autores dos trabalhos aprovados. Entretanto, as atividades do VI 

E 
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Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental foram todas abertas aos participante e 

algumas franqueadas gratuitamente a não-inscritos. Foram dois eventos simultâneos, com 

certa independência um do outro, mas que se articularam através das atividades 

compartilhadas: as mesas redondas, a conferência e as plenárias, as atividades culturais 

e artísticas. 

Num momento político tão difícil por que passamos hoje no Brasil, com grande risco 

de retrocessos nas políticas públicas do SUS e da Reforma Psiquiátrica, eventos como 

estes nos fortalecem e nos ajudam a continuar, sem tréguas, nossa luta por mais 

democracia, justiça social e políticas sociais realmente inclusivas e universais. Fazemos 

isto sem perder a alegria e cultivando nossos laços de amizade, solidariedade e carinho. 

 

Contra todo tipo de retrocesso político, econômico e social! 

Pela sustentação da Luta Antimanicomial! 

Pelo avanço da Reforma Psiquiátrica!  

Em defesa do SUS!  

Pela democracia! 

 

Izabel C. Friche Passos 

Coordenadora Geral do evento 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental vem sendo realizado desde 2004 

pelo Laboratório de Grupos, Instituições e Redes Sociais (L@gir), vinculado ao 

Departamento de Psicologia e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com a criação da Associação Brasileira de 

Saúde Mental (Abrasme), em 2007, o evento passou a contar com a parceria desta 

entidade, que se constitui como uma organização não-governamental de âmbito nacional, 

desempenhando importante papel no apoio ao trabalho e aos trabalhadores da área da 

atenção psicossocial, à formação, ao ensino e à pesquisa em saúde mental. 

Esta sexta edição do Simpósio consolida o caráter nacional e internacional do 

evento, contando com a participação de importantes convidados, pertencentes a grupos 

de pesquisa e de militância política nacionais e estrangeiros, e com participantes vindos 

de todos os rincões do país. Tendo como público alvo pesquisadores, gestores, 

trabalhadores, estudantes e usuários da área da saúde, o evento se tornou uma referência 

para o avanço do movimento de Reforma Psiquiátrica em nosso estado de Minas Gerais e 

para a articulação do campo da saúde mental com a saúde coletiva e com as demais 

políticas públicas de cultura, educação, trabalho, lazer, justiça, assistência social e direitos 

humanos. 

Neste ano, propomos a realização concomitante com o VI Simpósio de Saúde 

Coletiva e Saúde Mental do I Encontro Internacional de Grupos de Pesquisa e Intervenção, 

num formato inovador que privilegia o espaço dos Grupos de Trabalho (GTs) como 

momento para troca real de nossas produções e de diálogo qualificado em torno de três 

grandes questões envolvidas na atuação no campo da saúde mental coletiva: a formação, 

a pesquisa e a intervenção. Embora sejam temas que se interpenetram, o privilégio de um 

deles por cada GT permitirá um aprofundamento da discussão sobre os aspectos centrais, 

os impasses e os desafios atuais de cada uma dessas dimensões. A forma que adotamos 

para compartilhamento do conteúdo dos trabalhos submetidos e aprovados é sua 

disponibilização virtual (PDF de todos os resumos expandidos e resumos simples de 

pôsteres) para leitura prévia pelos participantes e demais interessados, inscritos ou não 

no Simpósio, de modo a fundamentar os debates nos GTs. São dois eventos simultâneos 

O 
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que se articulam através das atividades compartilhadas, como as mesas redondas, a 

conferência e as plenárias, mas que têm certa independência um do outro. 

O I Encontro Internacional de Grupos de Pesquisa e Intervenção, onde acontecerão 

os GTs, tem como principal objetivo estreitar laços para a troca de experiências e de 

conhecimentos produzidos no campo da saúde mental coletiva, especialmente em níveis 

de graduação e de pós-graduação, stricto e lato sensu. Decorre daí o fato de todas as 

mesas e atividades gerais serem sequenciais e nenhuma simultânea. A intenção é permitir 

ao máximo o compartilhamento das atividades por todos os participantes, ao longo de todo 

o evento. Igualmente, o funcionamento dos GTs tem o propósito de abrir espaço para uma 

participação mais democrática, efetiva e não-burocrática, que gere uma produção 

concreta em termos de um documento final que sintetize o trabalho realizado pelos GTs. 

Queremos produzir uma reflexão qualificada, aberta e politicamente comprometida 

com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, da Reforma Psiquiátrica e das demais 

políticas públicas sociais com as quais a saúde coletiva e a saúde mental mantêm 

interface. 

Agradecemos a todos os apoiadores, colegas, voluntários, autores de trabalhos e 

participantes que tornaram possível a realização de mais esta edição do Simpósio. 

Esperamos fazer dele um momento de produção que também propicie bons e felizes 

encontros. 

 

A Comissão Organizadora. 
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PROGRAMA 

 

1.º Dia – Dia 5 de novembro de 2015 

 

08h – Credenciamento 

 

09h – Mesa de Abertura do Evento 
Coordenação: Izabel Christina Friche Passos (L@GIR/UFMG) 

Diretoria da Abrasme: Walter Ferreira de Oliveira (UFSC) 

Diretoria da FAFICH/UFMG 

Chefe do Departamento de Psicologia 

Conselho Regional de Psicologia 4.ª Região 

 

09h30 – Atividades Artístico-Culturais 
 

10h – Mesa I: Formação para o Trabalho em Saúde 
Simone Paulon (UFRGS) 

Mônica Nunes (UFBA) 

Paulo Amarante (ENSP/Fiocruz) 

Coordenadora: Cláudia Maria Filgueiras Penido (UFMG) 

 

13h – Mesa II: Pesquisa em Saúde e Questões Ético-Políticas 
Gilles Monceau (Université de Cergy-Pontoise) 

Ana Maria Pitta (USP) 

Silvio Yasui (UNESP) 

Coordenadora: Izabel Christina Friche Passos (UFMG) 

 

16h – Mesa III: Intervenção e Práticas Autonomistas 
Eduardo Mourão Vasconcelos (UFRJ) 

Marta Soares (PBH) 

Walter Ferreira de Oliveira (UFSC) 

Coordenadora: Regina Celi Fonseca Ribeiro (UFMG) 

 

18h – Atividades Artístico-Culturais (Lançamento de Livros, Filmes e CDs) 

 
 

2.º Dia – Dia 6 de novembro de 2015 

 

08h – Conferência: Solidão, Sofrimento e Solidariedade no Agir em Saúde 
Emerson Merhy (UFRJ) 

 

10h – Grupos de Trabalho Simultâneos 
 

10h – Oficinas Simultâneas 
 

14h – Preparação da Relatoria dos Trabalhos pelos Grupos de Trabalho 
 

14h – Oficina e Minicurso Simultâneos 
 

15h – Plenária de Compartilhamento das Produções dos Grupos de Trabalho 
 

17h – Sessão de Encerramento 

Izabel Christina Friche Passos (UFMG)  
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Atividades Artístico-Culturais 

 

✦ 05 e 06/11/2015 – Exposição de Xico Santeiro 

 

Durante os dois dias do VI Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental e I Encontro 

Internacional de Grupos de Pesquisa e Intervenção, os participantes poderão contemplar 

uma exposição do artista plástico autodidata Xico Santeiro, autor do quadro “Riquezas do 

Brasil”, que compõe nosso material de divulgação. A exposição, que acontecerá com o 

apoio da Universidade Federal de São João Del-Rei, apresentará trinta e cinco obras do 

acervo do artista. 

 

Xico Santeiro (Leodemir Soares – Barbacena, 1956) iniciou os primeiros esboços aos 17 

anos. Algumas de suas obras são inspiradas em sua experiência de trabalho junto a 

pacientes do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, antigo Hospital Colônia 

pertencente à rede FHEMIG (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais), onde 

trabalhou por 29 anos. Xico dá uma fundamental contribuição para o registro da triste 

história manicomial de nosso país que buscamos superar com nossa luta antimanicomial. 

Suas obras já foram expostas em outras edições do Simpósio e também já estiveram em 

exposições na Tailândia, na China e na Áustria. 

 

 
 

Obras de Xico Santeiro. Exposição realizada durante o V Simpósio de Saúde Coletiva e 

Saúde Mental, na UFMG, em 2011. 
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✦ 05/11/2015 – Lançamento de Livros 

 

Com o apoio da Livraria Copec, teremos um espaço para lançamento de livros que tenham 

sido publicados em 2014 ou 2015 e que estejam de acordo com os princípios e objetivos 

do VI Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental e I Encontro Internacional de Grupos de 

Pesquisa e Intervenção. 

 

O lançamento de livros acontecerá às 18h do dia 5 de novembro de 2015. 

 

   
 
AMARANTE, P. Teoria e Crítica em 

Saúde Mental. São Paulo: 

Zagodoni, 2015. 

 

 

BAPTISTA, M. R. (org.). Arte, 

Loucura e Educação: diálogos. 

Barbacena: EduEMG, 2014. 

 

 

 

DUARTE, M. J. O. et al. (org.). 

Política de Saúde Hoje: interfaces 

e desafios no trabalho de 

assistentes sociais. Campinas: 

Papel Social, 2014. 

 

   

 
FREIRE, M. F. S. C.; PASSOS, R. G. 

(org.). Políticas Públicas, Gênero e 

Violência: contribuições para o 

serviço social. Campinas: Papel 

Social, 2015. 

FRONTZEK, L. G. M. (org.). 

Obesidade e Psicologias: 

abordagem de um caso de 

obesidade pelas teorias e 

técnicas psicológicas. Curitiba: 

Juruá, 2015. 

LIMA, M. B. Estratégia Sensível: 

composição musical e produção 

de subjetividade de jovens da 

comunidade da Mangueira. 

Curitiba: Appris, 2015. 
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NUNES, M.; TORRENTÉ, M.; 

PRATES, A. (org.). O Otimismo das 

Práticas. Salvador: EDUFBA, 

2015. 

PAULON, S. M. (org.). Nietzsche 

Psicólogo: a clínica à luz da 

filosofia trágica. Porto Alegre: 

Sulina, 2014. 

 

 

✦ Exibição de Filmes 

 

Durante a programação do VI Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental e I Encontro 

Internacional de Grupos de Pesquisa e Intervenção, teremos a exibição dos seguintes 

filmes: 

 

 

Abusos e Violações de Direitos em Comunidades 

Terapêuticas: relatos de uma realidade anunciada. 

Sinopse: Fruto de um levantamento de denúncias de 

violações de direitos humanos em comunidades 

terapêuticas, este projeto, que teve o resultado lançado 

em 2015, foi idealizado pelo Fórum Mineiro de Saúde 

Mental e pela Frente Mineira sobre Drogas e Direitos 

Humanos. 

 

 

 

“Diz Aí”: Enfrentamento ao Extermínio da Juventude 

Negra. 

Sinopse: “O problema do Brasil é social ou racial?” A partir 

desse questionamento, jovens refletem como o racismo e 

a ausência de políticas públicas, sobretudo nas periferias, 

contribuem para o extermínio da juventude negra no país. 

Projeto do Canal Futura. 
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Oficinas Simultâneas 

 

✦ Oficina I: Esquizodrama 

Responsável: Fundação Gregório Baremblitt / Instituto Félix Guattari (FGB/IFG) 

 

✦ Oficina II: “Que abuso é esse? Que exploração é essa?”: sobre violências sexuais contra  

crianças e adolescentes 

Responsável: Vanessa Beco (Canal Futura) 

 

 

Oficina e Minicurso Simultâneo 

 

✦ Oficina III: Uma Experiência Inter-Semiótica com a Loucura 

Responsável: Babilak Bah (músico, poeta, artista do ruído, arte-educador, produtor do grupo musical 

Trem TanTan) 

 

✦ Minicurso: Redução de Danos nas Políticas sobre Drogas 
Responsável: Domiciano Siqueira (membro-fundador da Associação Brasileira de Redução de Danos e 

consultor do Ministério da Saúde na área de Direitos Humanos) 
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LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

 

As atividades do VI Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental e I Encontro Internacional 

de Grupos de Pesquisa e Intervenção acontecem na Universidade Federal de Minas 

Gerais, situada na Avenida Antônio Carlos, 6627, na região da Pampulha, em Belo 

Horizonte. 

 

Os espaços utilizados se encontram em dois prédios: na Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas (FAFICH) e no Centro de Atividades Didáticas II (CAD 2), conforme o mapa acima. 
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NAS VISITAS DOMICILIARES JUNTO À EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO 

 

Gislaine Alves de Souza (HC/UFMG); Hellen Karlla de Campos (HC/UFMG); Sarah Paes 

Rodrigues (HC/UFMG); Vanessa Biscardi (HC/UFMG); Orestes Diniz Neto (HC/UFMG) 

 

A visita domiciliar é um atendimento no contexto sociofamiliar, funciona como apoio 

matricial à Atenção Primária. Objetiva-se discutir a especificidade da atuação nesse setting 

junto à equipe multidisciplinar de um Centro de Referência à Saúde do Idoso. A psicologia 

realiza diagnóstico situacional, auxilia na relação equipe-família, na construção do caso 

clínico e na orientação terapêutica. Realiza intervenções visando o cuidado favorecendo a 

mudança subjetiva através da escuta e enlace às redes de apoio. Principais demandas: 

sobrecarga emocional dos familiares cuidadores, angústias relacionadas ao 

envelhecimento e dificuldades na dinâmica familiar. Faz-se necessária uma postura 

criativa, espontânea norteada pela ética e técnica. 

 

 

A ESCOLA COMO ESPAÇO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL: 

enfrentando a questão do bullying 

 

Kátia Souza Rezende (UFVJM) 

 

Este trabalho procura fornecer subsídios para refletir sobre a promoção da saúde mental 

no espaço escolar, a partir das ações realizadas nas escolas para combater o bullying 

entre crianças e adolescentes. A metodologia adotada no estudo foi a revisão bibliográfica. 

A escola além de desenvolver processos de ensino e aprendizagem, torna-se um local de 

excelência para o desenvolvimento de atividades no âmbito da promoção da saúde. Nesta 

perspectiva, considerando que as manifestações do bullying vêm crescendo e se tornando 

importante aspecto da violência social e escolar, fato que tem despertado a atenção social 

para a necessidade de seu enfrentamento. 

 

Palavras-chave: Promoção da Saúde Mental. Bullying. Ambiente Escolar. 

 

 

A ESCUTA COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Giovane Oliveira Vieira, Denis Fernandes da Silva Ribeiro; Diana Ruth Farias Araújo 

Gaspar, Rogerio da Silva Ferreira, Suzana Curtinhas, 

Nadja de Carvalho Moreira (UNIGRANRIO) 

 

Introdução: A violência contra a mulher é um dos mais graves problemas enfrentados pela 

sociedade atual. Dados alarmantes demonstram que, no Brasil entre 1980 e 2010 mais 

de 92 mil mulheres foram assassinadas ocorreram. O impacto social dos óbitos e sequelas 

extrapola a esfera doméstica e abarca reflexões sobre a sociedade na qual vivemos. A 

notificação dos casos nos serviços de saúde ainda é insipiente no que diz respeito ao 

acompanhamento das vítimas desde o primeiro atendimento até o desfecho do caso. É 

notório o avanço nos direitos das mulheres no Brasil nas últimas décadas, contudo 

observa-se que ainda há inúmeros casos de violência contra à mulher e grande parte não 

é relatada pelas vítimas e/ou é subnotificada pelos profissionais de saúde, seja associado 

ao desconhecimento acerca dos instrumentos legais, ou por medo de represálias e 

insegurança.  
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Objetivos: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos e professores do curso de 

enfermagem durante o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. 

 

Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória baseada em relato de 

experiência. Os dados que subsidiaram o estudo foram coletados e agrupados através da 

leitura de prontuários de usuárias de uma unidade básica de saúde da Baixada 

Fluminense. A pesquisa foi desenvolvida durante o estágio curricular de acadêmicos do 

curso de Enfermagem. Após a busca nos prontuários, protocolou-se que os casos 

encontrados seriam encaminhados para um grupo de escuta e apoio na própria unidade 

de saúde. 

 

Resultados: A partir da análise dos prontuários, encontrou-se um caso relacionado à 

pesquisa. Identificou-se que a paciente apenas relatou o caso de violência física e 

psicológica quando o profissional enfermeiro, responsável pelo atendimento demonstrou 

empatia e favoreceu o vínculo, vencendo a barreira do constrangimento que envolve a 

grande maioria dos casos. Percebe-se que a violência contra a mulher configura um grave 

problema de saúde pública, em especial nas regiões onde o poder público é ineficiente e 

a informação quanto aos direitos de cidadania são escassos. Nestes casos, o serviço de 

saúde configura-se como o único espaço de acolhimento para vítima e, não obstante, 

também um espaço de escuta para o agressor. No entanto, a qualificação para identificar 

e intervir ainda é um desafio para as equipes multidisciplinares em saúde. 

 

Conclusões: Oferecer uma assistência à saúde integral, humanizada, pautada em 

princípios éticos e legais é uma das premissas da atenção básica em saúde. A capacitação 

profissional é fundamental para o enfrentamento das causas da violencia contra a mulher 

e empoderamento das vítimas. A partir da pesquisa ora realizada, observou-se que o 

manejo dos grupos de apoio é uma estratégia eficaz para minimizar os danos causados 

pela violência contra a mulher. 

 

 

A EXPERIÊNCIA NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL DO IPUB-UFRJ 

 

Nayara Mendes Costa (IPUB/UFRJ) 

 

A Residência Multiprofissional em Saúde Mental do IPUB-UFRJ tem possibilitado a atuação 

conjunta de profissionais de áreas diversas no compartilhamento de cuidados aos 

usuários de serviços de saúde mental e ampliado as possibilidades de intervenção, que 

vão além das ações centradas na prática médica (GOMES et al. 2015). Neste trabalho 

apresentaremos a experiência desta formação em serviço, a partir das atividades de uma 

R1 (residente de primeiro ano). Serão detalhados os diversos cenários de práticas e 

espaços formativos existentes. Esta experiência tem mostrado que a troca de saberes 

entre profissionais diversos alavanca o cuidado integral aos usuários de saúde mental. 

 

Referência: GOMES, M. P. C. et al. Residência multiprofissional em saúde mental do 

IPUB/UFRJ no contexto das transformações da formação em saúde. In: CAVALCANTI, M. T.; 

AMARAL, M. Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Rio de Janeiro: 2015. Disponível em: 

<http://www.ipub.ufrj.br/portal/documentos/Livro_IPUB_Gestao_2010_2014.pdf>. 

Acesso em: 09 set. 2015. 
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL 

 

Jacqueline Suellen de Sousa Chaves (UFPA); Brenda Nunes Corrêa (UFPA) 

 

O movimento de reforma psiquiátrica implantou novos modelos de atenção à saúde 

mental, substituindo o paradigma tradicional excludente e manicomial por formas 

inclusivas de assistência à pessoa em sofrimento psíquico, garantindo-lhes inclusão social 

e participação familiar neste processo. Objetiva-se compreender a relevância da família no 

processo de tratamento e reabilitação psicossocial. Foi realizada revisão teórica através 

de pesquisa bibliográfica com seleção de livros e artigos contendo conteúdos pertinentes 

acerca do tema. Evidencia-se que a inclusão familiar contribui positivamente para este 

processo. Contudo, há necessidade de ações de assistência voltadas tanto para o paciente 

quanto à sua família. 

 

Palavras-chave: Saúde mental. Família. Reforma psiquiátrica. 

 

 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA LOUCURA: 

do internamento do louco ao aprisionamento pela medicalização 

 

Ana Claudia Delajustine 

 

É possível comparar a medicalização com a camisa-de-força dos antigos manicômios, que 

prendia o louco e sua expressão da loucura. O medicamento não contém diretamente o 

físico, mas impede a expressão das particularidades. O meio social exige o enquadramento 

diagnóstico para fazer uso da medicação como uma maneira de identificação em prol da 

obtenção de um lugar social; normatizando a loucura e não permitindo que ela seja 

sentida. Dessa forma, é perguntado: a “Nau dos Loucos” ancorou ou continua a navegar 

pelo meio social, com a medicalização sendo o mar que leva os loucos para longe da esfera 

pública? 

 

 

A INTERDISCIPLINARIDADE NA PRODUÇÃO DE CUIDADO NO CAPS-AD 

 

Emille Maiane Santana Santos; Samira de Alkimim Bastos; Claudiany Gonçalves Oliveira; 

Jéssica Fernanda Gonçalves; Eliane Silva Gonçalves; Gisele Martins dos Santos; 

Jennyfe Sabrine de Freitas Batista (UNIMONTES) 

 

O acompanhamento no CAPS-AD demanda interação de vários saberes. Refletiu-se sobre 

o cuidado no CAPS-AD e suas interfaces com a interdisciplinaridade, através da revisão 

bibliográfica. Apesar de ser incessante evocada no plano da teoria e da prática, a 

interdisciplinaridade ainda encontra barreiras para se efetivar como práxis o 

acompanhamento no CAPS-AD, deve ser organizado na perspectiva interdisciplinar, na 

qual busca a superação da fragmentação do conhecimento de modo a reconhecer e 

respeitar as especificidades de cada área profissional. Deve-se superar a atomização 

produzida pela visão unidisciplinar, assim, a formação dos profissionais deve incluir uma 

multiplicidade de olhares e saberes. 
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A LEGALIZAÇÃO DO ABORTAMENTO NO DISCURSO DO 

JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (2011 – 2014) 

 

Thiago Mikael-Silva (FCV); Alberto Mesaque Martins (UFMG e FIOCRUZ) 

 

Esse estudo teve como objetivo analisar os discursos sobre a legalização e 

descriminalização do abortamento veiculados pela mídia impressa brasileira. Na 

perspectiva francesa da Análise do discurso foram analisadas matérias publicadas entre 

Janeiro de 2011 a Agosto de 2014 pelo Jornal Folha de São Paulo. Os resultados sugerem 

que a expressão da aparição da legalização do aborto nos discursos veiculados nas 

matérias do corpus construído possui estreita relação com o contexto em voga. Foram 

identificados discursos religiosos, sanitários, feministas, midiáticos e eleitoreiros que 

compõem a cena discursiva e orientam o debate a partir de distintos interesses e 

estratégias de poder. 

 

 

A NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE: 

estratégia de enfrentamento de violação de direitos 

 

Ellana Barros Pinheiro (UFPA); Jacqueline Suellen de Sousa Chaves (UFPA) 

 

A violência infanto-juvenil configura-se num grave problema de saúde pública. Objetiva-se 

analisar a relevância da notificação como garantia de direitos e promoção de saúde. 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio da seleção de livros, artigos e manuais 

do Ministério da Saúde contendo especificações que abarcam o tema. Evidenciou-se que 

a notificação dos casos e suspeitas de violência é um instrumento de proteção integral. 

Contudo, muitos profissionais apresentam dificuldades na identificação dos tipos de 

violência ou/e desconhecimento da importância desta estratégia, não realizando a devida 

notificação aos órgãos competentes, portanto, é necessário, entre outras proposições, 

capacitação profissional para enfrentamento desta demanda. 

 

Palavras-chave: Violência contra crianças e adolescentes. Notificação. Estratégia de 

proteção. 

 

 

A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

NO CAMPO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO BRASIL: 

uma revisão exploratória da literatura 

 

Regina Céli Fonseca Ribeiro (L@GIR/UFMG), Maria Aline Gomes Barboza (L@GIR/UFMG), 

Izabel C. Friche Passos (L@GIR/UFMG) 

 

Este estudo propõe apresentar uma revisão crítica exploratória da literatura recente sobre 

pesquisas que envolvem a participação de usuários de serviços de saúde mental 

vinculados à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A pergunta que se coloca aqui é: como 

tem se dado a participação do usuário na produção do conhecimento sistemático no 

campo da saúde mental? Nosso objetivo é identificar pesquisas em saúde mental que se 

reportam ao paradigma da Atenção Psicossocial que envolvam a participação de usuários. 

Como desdobramento, pretendemos produzir, posteriormente, um estudo aprofundado 

sobre as formas de participação dos usuários nas pesquisas que se mostrarem mais 

participativas.  
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A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS COLETIVOS 

EM UM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL 

 

Clarissa de Oliveira Ruback (IPUB-UFRJ); Lorena Pires Guimarães (IPUB-UFRJ); 

Nayara Mendes Costa (IPUB-UFRJ); Sharllene Lívian Dias da Silva (IPUB-UFRJ); 

Thayza Anália da Silva Sant'Ana (IPUB-UFRJ) 

 

A organização do trabalho em saúde mental deve ser feita de maneira que favoreça a 

criação de espaços coletivos onde o paciente possa utilizar de outras formas de expressão, 

além daquela utilizada em sua relação com o médico ou terapeuta (VERZTMAN E ELIAS, 

2015). Para realizar um trabalho com este perfil, observa-se a importância da inserção da 

residência multiprofissional em espaços que favoreçam o empoderamento e 

protagonismo dos usuários, além da escuta qualificada àquilo que o usuário tem a dizer, 

seja nas expressões que surgem nas oficinas, ou em espaços como o da assembleia de 

pacientes. A imersão nesse tipo de vivência confere ao residente uma formação que 

amplia suas possibilidades de atendimento e suporte aos usuários dos serviços de saúde 

mental. 

 

Referência: VERZTMAN, J.; ELIAS, A. D. S. Projeto Enfermarias: Será digno o nome “Projeto” 

para um trabalho que ainda se passa em enfermarias?. In: CAVALCANTI, M. T.; AMARAL, 

M. Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Rio de Janeiro: 2015. Disponível em: 

<http://www.ipub.ufrj.br/portal/documentos/Livro_IPUB_Gestao_2010_2014.pdf>. 

Acesso em: 09 set. 2015. 

 

 

A SALA DE ESPERA COMO UM DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE EM UM CENTRO 

DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS: 

um relato de experiência 

 

Fábia Maria Ribeiro Duarte (CAPSad GM); Marlene Barreto Santos Miranda (CAPSad GM) 

 

A sala de espera é um dispositivo de promoção e prevenção em saúde, que visa ofertar 

um cuidado humanizado, favorecer a construção de vínculos entre comunidade, serviços 

de saúde e profissionais e à produção de autonomia. As atividades desenvolvidas na sala 

de espera em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas orientaram-se a partir 

de dois eixos temáticos: estratégias de redução de danos para o uso de drogas e 

prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Realizou-se rodas de 

conversação, problematizando as formas de consumo de drogas e as situações de 

vulnerabilidade às DSTs, fomentando a sensibilização para o autocuidado. 

 

 

A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NA ASSISTÊNCIA À GESTANTE BRASILEIRA 

 

Ana Hertzog Ramos de Nadal; Gabriela Lemos de Pinho Zanardo; 

Magaly Calderón Uribe; Luisa Fernanda Habigzang (PUCRS) 

 

Este artigo objetivou realizar revisão narrativa de estudos sobre violência obstétrica. 

Abordou-se o conceito de violência obstétrica, os marcos legais e o panorama brasileiro. 

Após revisão sobre o assunto, constatou-se que não há consenso em relação ao conceito 

de violência obstétrica no Brasil, embora as evidências indiquem sua ocorrência. Dados 

apontam para a necessidade de conceituação de violência obstétrica, preferencialmente 
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em documentos legais que a definam e criminalizem. Tal conceituação auxiliará na 

identificação e enfrentamento dessas situações. Consideram-se necessárias mudanças 

nas práticas assistenciais vigentes, visando reduzir as intervenções desnecessárias e as 

violações aos direitos das mulheres. 

 

 

A VIVÊNCIA PERMITIDA PELO PET-SAÚDE REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: 

a percepção dos acadêmicos participantes 

 

Cristiane Medeiros dos Santos (Unigranrio), Denis Fernandes da Silva Ribeiro 

(Unigranrio), Marcelle Coutinho Herédia dos Reis (Unigranrio), 

Amanda Souza Rodrigues (SMS Duque de Caxias e Ensp/Fiocruz), 

Maria Clara Wanderley Provenzano (UERJ e SMS Duque de Caxias), 

Giovane Oliveira Vieira (Unigranrio e Ensp/Fiocruz) 

 

Este trabalho objetiva descrever as contribuições do PET-Saúde Redes de Atenção 

Psicossocial para a formação profissional dos acadêmicos participantes. Trata-se de um 

relato de experiência de abordagem qualitativa. A vivência se deu através da participação 

no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – Redes de Atenção Psicossocial, 

nos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial(RAPS) de Duque de Caxias-RJ, entre 

outubro/2014 a julho/2015. Onde, através da experiência, se conheceu a realidade do 

Sistema Único de Saúde e a organização deste, em rede, para atenção ao usuário com 

transtornos relacionados ao uso, abuso e dependência de álcool e drogas. 

 

 

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO A PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS: 

perfil de pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e pacientes oncológicos 

 

Gislaine Alves de Souza, Hellen Karlla de Campos, Sarah Paes Rodrigues, 

Vanessa Biscardi, Orestes Diniz Neto 

 

Os Cuidados Paliativos (CP) promovem qualidade de vida tratando aspectos físicos, 

psicossociais e espirituais. Atuando junto à equipe, psicólogas observaram diferenças em 

aspectos subjetivos em pacientes oncológicos e os com insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) no contexto de hospitalização. Em pacientes oncológicos o adoecimento e o 

tratamento paliativo evidenciam questões relacionadas ao fim da vida no decorrer de todo 

processo. Pacientes com ICC apresentam oscilações de humor relacionadas à 

instabilidade do curso da doença e frequente negação de sintomas e da irreversibilidade 

do progressivo declínio funcional. Essa diferenciação auxilia no planejamento terapêutico 

quanto a percepção da doença e os mecanismos defensivos dos pacientes. 

 

 

AMIZADE E ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO: co-produção de autonomia 

 

Vilson Carlos Simborski Menezes (UFSM); Claudia Maria Perrone (UFSM); 

Pedro José Pacheco (URI) 

 

Este trabalho problematiza as diferentes formas de atuação no Acompanhamento 

Terapêutico (AT) ao debater suas linhas de ação a partir da análise das discursividades 

cotidianas sobre esse modo de construção clínica e política em saúde mental. Nesse 

trabalho debatemos algumas particularidades no contemporâneo do AT através do 
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surgimento da figura do amigo qualificado e de outras possibilidades de se pensar a 

amizade no AT. Essa produção ocorreu através de entrevistas semiestruturadas com três 

acompanhantes em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Para a análise do 

material produzido, utilizamos a Análise de Discurso, proposta por Eni Orlandi. 

 

 

APOIO MATRICIAL DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À ATENÇÃO BÁSICA: 

investigando a experiência no SUS São Paulo 

 

Isabella Silva de Almeida (FCM/UNICAMP) 

 

A presente pesquisa abordou a problemática da articulação entre os CAPS e a Atenção 

Básica na região da Freguesia do Ó/Brasilândia, no município de São Paulo. Foi utilizado 

como referencial analítico as aplicações metodológicas da teoria Paidéia, em especifico 

do Apoio Matricial. A fim de compreender tal relação foram realizados Grupos de Discussão 

com as equipes dos CAPS, entrevistas com os gestores dos CAPS e observação 

participante. Os resultados indicaram o amadurecimento na relação entre CAPS e AB e 

reforçaram a construção da cogestão e ampliação da clínica e o diálogo com os 

pressupostos da metodologia do Apoio Matricial. 

 

 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE CURRICULAR EM COMUNIDADE E 

SOCIEDADE (ACCS) NA SAÚDE MENTAL: 

um relato de experiência 

 

Gessica Graciele dos Santos (UFBA); Manuela Rodrigues Requião (UFBA) 

 

Atividade Complementar em Comunidade e Sociedade (ACCS) é uma proposta 

extensionista integrada ao projeto pedagógico da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

cujo propósito é intensificar o contato entre Universidade e sociedade. Nesse sentido, o 

presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência das atividades 

desenvolvidas na ACCS “Abordagem interdisciplinar e transdisciplinar relacionada aos 

fatores condicionantes e determinantes diante do paciente em situação de sofrimento 

psíquico” realizada na ala psiquiátrica do Hospital das Clínicas em Salvador/BA. As 

vivências proporcionadas nessa ACCS favorecem a capacitação dos graduandos, estimula 

a formação crítica e viabiliza aproximações com a área da saúde mental. 

 

 

AS ESTRATÉGIAS DO CUIDADO AOS USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS: 

estudo Swobre a consolidação de um modelo de cuidado 

– a redução de danos e a promoção da saúde 

 

Marco Aurélio de Araújo Jorge (EPSJV/Fiocruz), Pilar Belmonte (EPSJV/Fiocruz), 

Marise Ramôa (EPSJV/Fiocruz), Dênis Petuco (EPSJV/Fiocruz), 

Sérgio Alarcon (SMS-RJ), Sandra Aroca (SMS-RJ), 

Renata Vasconcelos (ENSP/Fiocruz), 

Jessika Oliveira (Psicologia) 

 

Esta pesquisa-ação analisa a consolidação das estratégias de atenção e cuidados de 

usuários prejudiciais de álcool, crack e outras drogas, no funcionamento dos CAPSad III, a 
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partir da perspectiva das políticas públicas sobre drogas, geralmente pautada no 

movimento proibicionista, que conflita com o modelo da Reforma Psiquiátrica, com a lógica 

ampliada da redução de danos e, consequentemente com o modelo de cuidado baseado 

na atenção psicossocial. As questões norteadoras da pesquisa são: Como tal lógica 

antagônica pode se refletir na prática de cuidado ao usuário e como se apresentam na 

subjetividade do usuário e do profissional de saúde? 

 

 

AS PRÁTICAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL E A FRAGMENTAÇÃO DOS SABERES 

NA CONCEPÇÃO MODERNA 

 

Igor de Assis Rodrigues, Marcia Oliveira Moraes (UFF) 

 

O trabalho tem como questão analisar práticas de cuidado em saúde mental longe da 

concepção moderna de ciência, pautada na fragmentação dos saberes. Para isso, 

tomamos, através de narrativas, a prática de estágio em psicologia, realizada em 

ambulatório de saúde mental em Niterói / RJ. Prática que se define por seu caráter híbrido 

e performativo, isto é, capaz de produzir realidades, de engendrar formas de cuidar que 

desafiam fronteiras instituídas entre psiquiatria e psicanálise. Os resultados indicam que 

tais formas de cuidar, híbridas e heterogêneas, são pouco tematizadas na produção de 

conhecimento e no cotidiano dos serviços de saúde. 

 

 

ASSÉDIO MORAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, ATÉ QUANDO? 

 

Suyane Priscila Oliva Grudzin Braga (UNIR); Tainan Fabrício da Silva (UNIR) 

 

Este estudo trata sobre o assédio moral sofrido pelos alunos dentro das Instituições de 

Ensino Superior e tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura sobre o tema. A 

metodologia utilizada foi através de recortes descritivos relacionados ao tema, na qual 

foram selecionados sete artigos para a fundamentação teórica. A incidência de violência 

dessa categoria dentro das Universidades tem-se mostrado cada vez mais frequente com 

o passar dos anos. Isso acarreta muitos problemas na formação profissional desses 

indivíduos, necessitando assim que outros estudos sejam desenvolvidos em relação à 

temática e providências sejam tomadas, para que no futuro tenhamos profissionais 

saudáveis. 

 

 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM DIFERENTES REALIDADES: CERSAM e hospital psiquiátrico 

 

Bárbara Vieira Ribeiro (PUC Minas); Daniela Paula Teixeira (PUC Minas); 

Pedro Salvetti (PUC Minas); Maristela de Costa Andrade (PUC Minas) 

 

O presente trabalho visa demonstrar como incidiu o percurso formativo do psicólogo, para 

a atuação nos diferentes dispositivos CERSAM e Hospital Psiquiátrico, segundo a 

perspectiva dos próprios profissionais, abordando suas ideações, expectativas e realidade, 

uma vez que o modelo de atenção à saúde mental com o advento da reforma psiquiátrica 

sofreu drásticas mudanças. Nesse sentido, problematizamos a formação do psicólogo 

para sustentar o campo de atuação em que está inserido, apontando possíveis 

dificuldades de se trabalhar na multidisciplinaridade, buscando não perder-se no fazer de 
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sua profissão. Este trabalho conferiu-se através de pesquisas bibliográficas e entrevistas 

semi-estruturadas, abordando caráter qualitativo/quantitativo. 

 

Palavras Chave: CERSAM. Hospital psiquiátrico. Formação do psicólogo. Saúde mental. 

 

 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: 

experiência do município de Sete Lagoas 

 

Betânia de Assis Ribeiro 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma parceria intersetorial entre os Ministérios da 

Saúde e Educação, com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes 

por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 

enfrentamento das vulnerabilidades. O município de Sete Lagoas conta com equipe 

multidisciplinar exclusiva para ações de educação em saúde. O Psicólogo realiza palestras 

educativas, relacionadas à saúde mental, promoção à cultura da paz e prevenção da 

violência, prevenção ao uso de tabaco, álcool e outras drogas, promovendo reflexão para 

produção de subjetividades autônomas capazes de fazer escolhas saudáveis. 

 

 

CAFÉ COM FAMILIARES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL: 

um relato de experiência 

 

Aline Gonçalves Ferreira (UNIMONTES), Jennyfe Sabrine Batista de Freitas (UNIMONTES), 

Roberto Carlos Pires Junior (UNIMONTES) 

 

O evento foi um promovido por residentes em saúde mental com o objetivo de discutir 

acerca dos direitos e deveres dos familiares e usuários dos serviços. Os presentes 

participaram ativamente da discussão trazendo seus questionamentos e opiniões. Pode-

se dizer que tais ações ajudam propiciar uma maior qualificação do serviço, bem como, 

contribuem ao controle social pelos usuários e à democratização do espaço público, 

favorecendo o princípio da participação social no SUS, além de ir de encontro com as 

premissas da luta antimanicomial e da legislação da rede de atenção psicossocial. 
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CACTERIZAÇÃO DE CRIANÇAS USUÁRIAS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

DESCRITA PELA PRÓPRIA CRIANÇA 

 

Helena Quintas Ramaldes; Meyrielle Belotti; Kelly Guimarães Tristão; 

Bruna Ceruti Quintanilha; Luziane Zacché Avellar (PPGP/UFES) 

 

Introdução: A população de crianças em uso de substâncias psicoativas tem crescido 

significativamente. Objetivo: caracterizar a criança usuária de substâncias psicoativas 

atendida em uma Unidade de Tratamento à Criança e ao Adolescente usuário de álcool e 

outras drogas. Metodologia: entrevistas com três crianças internadas no serviço. Os dados 

foram analisados por meio de Análise de Conteúdo. Resultados: os dados foram 

organizados nas seguintes categorias: família, vida em casa, amigos, escola, drogas e a 

experiências na UTCA. Conclusões: essa realidade indica para a necessidade de serviços 

que possam abarcar as necessidades das crianças e de seus familiares, possibilitando 

uma assistência sistematizada. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO E DA CLIENTELA ATENDIDA NO SERVIÇO DE 

PSICOLOGIA APLICADA DA UFMG 

 

Kênia Résiley Moura da Conceição (UFMG), Viviane José de Freitas (UFMG), 

Geovane Geraldo Lemos (UFMG), Joyce Siqueira de Souza (UFMG), 

Pricila Cristina Correa Ribeiro (UFMG) 

 

Este estudo objetiva descrever os serviços ofertados e o perfil demográfico da clientela 

atendida entre 2005 e 2014 em um serviço-escola de psicologia. Dos 2564 clientes 

ATENDIDOS no período estudado, 33,5% tinham até 17 anos; 60,4% entre 18 e 49 anos; 

4,5% entre 50 e 59 anos e 1,6% com 60 ou mais; 60,8% eram mulheres; 55% reside em 

Belo Horizonte e 46% na região metropolitana. Houve um pico nos atendimentos entre o 

ano de 2008 e 2014, que coincide com a implantação do serviço de triagem. A maior 

demanda é por psicoterapia com Adultos (32,81%) e Plantão Psicológico (30,98%). 

 

 

CARTOGRAFANDO O BIOPODER E AS CONCEPÇÕES DE SAÚDE EM UM CAPS I 

 

Mariana Silva Farias (URI), Claudia Maria Perrone (UFSM), Pedro José Pacheco (URI), 

Vilson Carlos Simborski Menezes (UFSM) 

 

Esse trabalho tem o intuito de apresentar relatos de uma vivência cartográfica em um 

CAPS I. Com o objetivo de cartografar e problematizar o conceito de Biopoder relacionando-

o às concepções de Saúde, rastreamos sensações e vivenciamos sentidos interpostos no 

fazer saber-poder dos atores que atuam nos dispositivos da Reforma Psiquiátrica na 

relação com os usuários da rede de Saúde Mental. A pesquisa foi composta pela 

experiência de diversas manhãs-encontros se utilizando da Cartografia produzida a partir 

da Análise de Implicação de um Diário de Bordo. O efeito da pesquisa reverberou em 

sentidos biopolíticos que atravessam o processo saúde-doença neste território. 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA: 

trilhos, engenhos e caminhos de uma pesquisa-intervenção 

 

Ariadna Patricia Estevez Alvarez; Jessika Oliveira (EPSJV/Fiocruz); 

Ana Caroline de Moraes (UFF); Lucia de Andrade (IMNS/SMS-RJ); 

Thiago de Oliveira (IMNS/SMS-RJ); Gabriela Ximenes (IMNS/SMS-RJ) 

 

Nesta pesquisa-intervenção, onde sujeito e objeto, pesquisado e pesquisador se 

distinguem, mas não se separam, os trabalhadores dos CECO que compõem o coletivo da 

pesquisa, experimentam como efeito de sua participação, o refletir sobre as práticas e 

discursos que atravessam os processos de trabalho. A pesquisa visa conhecer de que 

maneira é possível a ampliação da autonomia dos usuários da Rede de Atenção 

Psicossocial a partir da participação nas atividades promovidas pelo CECO. Afirmamos a 

construção metodológica pelo coletivo que prevê estudo de textos, grupos focais e 

seminário para o compartilhar das práticas em saúde e fortalecimento de uma rede 

intersetorial. 

 

 

“CIRANDA NA RUA”: 

uma proposta de cuidado em saúde mental coletiva 

 

O trabalho busca apresentar uma prática construída a partir da inserção da Residência 

Integrada e Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva (RIMSMC) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) junto ao “Consultório na Rua Centro”, localizado na cidade 

de Porto Alegre - RS. A Política Nacional para a População em Situação de Rua (2009) 

afirma que “este é um grupo populacional heterogêneo, que tem em comum a pobreza 

extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 

convencional e regular”. Almeida et al (2011) descreve que a população em situação de 

rua vive em logradouros públicos, sobrevive em situação de miséria e insegurança, e 

experimenta diversos tipos de fragilidades e privações afetivas e sociais. A partir do 

Decreto no 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a 

População em situação de rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 

Monitoramento; e da Portaria no 122 de 25 de janeiro de 2011, que define as diretrizes 

de organização e funcionamento das equipes de Consultório na Rua, há a criação e 

implantação de estratégias que garantam o cuidado em saúde para essa população, 

baseada nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). A atenção a saúde 

das pessoas em situação de rua, mediada pelas equipes dos Consultórios na Rua, busca 

garantir a ampliação do acesso e do direito a saúde para esse segmento populacional, 

fazendo parte e desenvolvendo ações da atenção básica. O cuidado é, prioritariamente, 

realizado in loco e atendimentos itinerantes, com ações compartilhadas e integradas às 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, também, com as equipes dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), dos serviços de Urgência e Emergência e de outros pontos de atenção 

da rede de cuidados (BRASIL, 2011). O Consultório na Rua Centro é a continuidade do PSF 

sem domicílio, criado em 2004, na cidade de Porto Alegre. Atualmente conta com uma 

equipe de 2 enfermeiros, 2 médicos, 1 assistente social, 4 técnicos de enfermagem, 1 

técnica em saúde bucal e 1 Agente Comunitária em Saúde. Essa equipe ampliada atende, 

simultaneamente, durante a semana, das 8 às 17h, em logradouros públicos (possui um 

veículo para tal fim) e na sua base de apoio, uma média de 30 usuários dia. Esse lugar 

denominado como “base”, uma UBS própria do Consultório na Rua, foi criada em função 

da organização e exigência do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) de Porto 

Alegre. Isso não impede que o CR busque ampliar o acesso com equidade das pessoas em 
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situação de rua em outras UBS, conforme o território e preferência do usuário. Segundo 

Fagundes (1995) a saúde mental coletiva é entendida como “a intercessão entre saúde, 

educação e movimento social, por um cuidado com a vida”. Ela aproxima-se e articula-se 

com vários dispositivos (educação, saúde, cultura, assistência social, atenção 

socioeducativa, educação popular, etc.) presentes na cidade e no território dos sujeitos 

que necessitam de cuidados em saúde mental, construindo autonomia e fortalecendo a 

ideia de um cuidado em liberdade. A residência integrada e multiprofissional em saúde 

mental coletiva acredita nessa aposta de cuidado como princípio ético e político. As 

residentes que atuam no Consultório na Rua Centro, tendo como referencial a saúde 

mental coletiva, buscaram conhecer os en-cantos da cidade e refletir sobre os diferentes 

modos de ocupar con-viver o espaço urbano, a partir da produção de ações políticas e 

estéticas que entrelaçassem saúde e cidadania. Essas ações tem como ponto de partida 

uma experiência de cuidado em saúde mental denominada Ciranda na Rua. A “Ciranda na 

Rua” é um espaço de escuta ampliada, convivência, fazer coletivo, expressão, informação 

e, portanto, de cuidado em saúde mental. Acontece a partir de diferentes ferramentas e 

linguagens, como músicas, produções audiovisuais, poesias, rimas, cartazes, tintas, 

danças, abordagens corporais, etc. Os “cirandeiros”, usuários, residentes e trabalhadores, 

são quem inventam essa ciranda, na liberdade de agir e criar, interagindo no coletivo e no 

encontro com o outro. Essa ação é produzida junto a base do Consultório na Rua Centro 

todas as manhãs de terças-feiras e junto a um centro de convivência a cada 15 dias. A 

ciranda induz participação, protagonismo e trocas sociais entre os participantes. Não se 

trata de induzir uma mudança radical em suas condições de vida, mas sim de abrir 

possibilidades e reconectar rotas “que podem alcançar desejos, projetos e produção de 

vida” (ALMEIDA et al 2011, p.352). A constituição da “Ciranda na Rua” aumentou o vínculo 

das residentes e dos trabalhadores com os sujeitos que frequentam o Consultório na rua 

Centro. Ela tornou-se uma invenção coletiva e um dispositivo potente para produzir 

cuidado em saúde mental coletiva, novas histórias e encantamento entre os “cirandeiros” 

e outros sujeitos dispostos a entrar na roda. 
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CLÍNICA DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: 

a política da amizade e a desterritorialização nas trilhas do acompanhamento terapêutico 

 

Rinaldo Conde Bueno (L@GIR/UFMG) 

 

Este texto aborda a relação do Acompanhamento Terapêutico (AT) no campo da saúde 

mental com os seus possíveis territórios e com a questão da amizade. A partir de uma 

revisão da literatura sobre o AT e sobre os conceitos de 

territorialização/desterritorialização, conclui-se pela implicação do tema da amizade 

nesse modo de atuação dos profissionais da saúde mental. A conceituação da amizade 

indica caminhos de destaque para a atuação de profissionais da área que utilizam o AT 

como possibilidade de intervenção clínica no contexto da desinstitucionalização. É possível 

verificar a partir da prática de AT, e em concordância com alguns estudos, que o conceito 

atribuído à amizade está em fina sintonia com as novas formas de conduzirmos nossa lida 

com a loucura. 

 

Palavras-chave: Acompanhamento Terapêutico. Política da Amizade. Desterritorialização. 

Desinstitucionalização. 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM RELAÇÃO AO ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS NA MESORREGIÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA EM MINAS GERAIS 

 

Albér Carlos Alves Santos (UFVJM) 

 

A abordagem proibicionista sobre as drogas prioriza o embate e a “guerra contra as 

drogas”. As limitações atreladas a esse discurso abriram espaços para novas perspectivas, 

sobretudo a partir do movimento da proposta de redução de danos ao uso prejudicial das 

drogas. No contexto regional do Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, em 

consonância com a realidade nacional são observados os limites e possibilidades na 

implantação e efetivação de políticas públicas no atendimento da população em uso 

prejudicial de álcool e outras drogas. 

 

 

CONSTRUÇÃO COLETIVA DE VIVÊNCIAS E SABERES: 

a experiência do Grupo de Estudos AIDS e Saúde Mental do CTR-DIP Orestes Diniz – PBH 

 

Vanessa Barreto Fassheber (PBH), Jacyra Fonseca França (PBH) 

 

O presente trabalho relata a experiência do Grupo de Estudos Aids e Saúde Mental do CTR-

DIP Orestes Diniz, unidade secundária da Prefeitura de Belo Horizonte, vinculada a 

Faculdade de Medicina da UFMG. Trata-se de um serviço de referência em doenças 

infecto-parasitárias. O Grupo de Estudos foi criado pelos psicólogos da unidade, com o 

objetivo de promover o estudo e a interlocução entres os profissionais dos serviços de 

infectologia de Belo Horizonte e região, que atuam ou têm interesse na clínica da AIDS e 

Saúde Mental e está em funcionamento desde 2007. 
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“CONSTRUINDO A ADOLESCÊNCIA”: 

uma intervenção com jovens de um CAPSi acerca do adolescer e 

suas implicações na saúde mental 

 

Iulla Portillo (UFCSPA – PET Saúde); Lisandra Nascimento (CAPSi Pangorga); 

Vanessa Kaiser (UFCSPA – PET Saúde) 

 

A intervenção “Construindo a Adolescência” surgiu a partir da demanda constatada em 

um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) de Porto Alegre, RS. A fim de 

proporcionar um espaço grupal de escuta, reflexão e discussão acerca do adolescer e 

manter a saúde mental como foco, a intervenção foi construída de forma conjunta pela 

equipe e participantes. Dentre as temáticas abordadas e escolhidas pelos adolescentes, 

sexualidade, corpo humano e suas transformações, relações amorosas e familiares. 

Assim, este trabalho objetiva apresentar a experiência de intervenção realizada com 

usuários do CAPSi acerca da adolescência e suas implicações na saúde mental. 

 

 

CONSTRUINDO SABERES EM UM CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL (CAPS) EM SALVADOR/BA: 

um relato de experiência 

 

Manuela Rodrigues Requião (UFBA); Gessica Graciele dos Santos (UFBA); 

Dielma Castro Soares (UFBA); Jucicleide Borges Costa (UFBA) 

 

O presente trabalho pretende relatar a experiência proporcionada pela disciplina Projeto 

Integrado de Trabalho IV, componente curricular obrigatório da graduação em Psicologia 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A proposta é articular aspectos teóricos e 

práticos que propicie reflexões no âmbito da saúde mental. As atividades desenvolvidas 

foram realizadas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Antônio Pellegrino na cidade 

de Salvador – BA. Para além do diálogo entre a academia e a vida em sociedade, essa 

vivência oportuniza um novo olhar no panorama da saúde mental, especialmente na 

capital baiana, além de despertar diferentes interesses de investigação sobre a temática. 

 

 

CPRJ: 

história e parcerias 

 

Erika Barbosa de Araújo; Cristiane de Carvalho Guimarães (UNESA) 

 

A assistência psiquiátrica tem protagonizado cenários de grandes discussões e mudanças 

no Brasil. Através do movimento da Luta Antimanicomial, a saúde mental vem sendo 

reestruturada, de forma a ter uma atenção voltada para as demandas dos indivíduos 

acometidos de transtornos mentais. O movimento da Reforma Psiquiátrica propõe, entre 

outras ações, a reestruturação dos serviços de saúde mental, a desconstrução do antigo 

modelo de assistência (asilar) com características desumanas, visando à construção de 

um novo lugar para a loucura. É dentro deste contexto que se inscreve o Centro 

Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ). O CPRJ iniciou suas atividades em agosto de 1998, 

ocupando um prédio, ora abandonado, situado na Praça Coronel Assunção s/no, antiga 

Praça da Harmonia, Gamboa, centro da cidade do Rio de Janeiro. Sua implantação foi 

facilitada pela época em que ocorreu, frente aos já presentes preceitos de norteamento 

do Sistema Único de Saúde (SUS), como universalidade, equidade, integralidade. Eram 
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conhecidos os pressupostos da Reforma Psiquiátrica Italiana e já estava em andamento a 

Reforma Psiquiátrica brasileira, que evidenciavam a ineficácia do modelo asilar 

manicomial, predominante até o final do primeiro meado do século XX. Já existiam os 

primeiros centros de convivência e serviços substitutivos (Centros de Atenção Psicossocial 

- CAPS, Hospital Dia entre outros). Somado a essa conjunção de fatores, havia o desmonte 

do modelo do antigo Posto de Atendimento Médico (PAM) Venezuela, que nos anos 70 e 

80 foi a central geral de internações psiquiátricas, primeiro lugar em faturamento pela 

emissão de Autorização de Internação Hospitalar (AIH). O CPRJ está no local de início da 

cidade do Rio de Janeiro, do comércio, do cais do porto, de prédios históricos, 

efervescência cultural, berço de boêmia, residência da família Imperial. A região apresenta 

um interessante e importante acervo histórico cultural. Especialmente após o início das 

obras do Porto Maravilha (projeto de requalificação urbana, visando recuperação da 

infraestrutura da Região Portuária: o transporte, o meio ambiente, os patrimônios histórico 

e cultural, as condições habitacionais), estudos e escavações arqueológicas trouxeram à 

tona a importância histórica e cultural da região para a compreensão do processo da 

Diáspora Africana e da formação da sociedade brasileira. A região era conhecida, em 

meados do século XIX, como “A Pequena África”, por nela existir a maior concentração de 

africanos fora da Achados arqueológicos motivaram a criação, pelo Decreto Municipal 

34.803 de 29 de novembro de 2011, do Grupo de Trabalho Curatorial do Circuito Histórico 

e Arqueológico da Herança Africana, para construir coletivamente diretrizes para 

implementação de políticas de valorização da memória e proteção deste patrimônio. Uma 

das particularidades da área atualmente é um fluxo viário abundante, onde existem 3 

terminais rodoviários, a estação das barcas da Praça XV, o Cais do Porto com o aporte 

cada vez maior de turistas, aeroporto Santos Dumont, 7 estações do Metrô e 1 Ferrovia 

(Central do Brasil). Todos estes fatores contribuem para que a região tenha uma população 

flutuante, ou seja, não moradora, maior que a população moradora local (fator que não 

pode ser ignorado, já que o CPRJ atende a população adstrita, sendo unidade de 

emergência e uma das portas de entrada para rede de cuidado em saúde mental). A 

proposta do CPRJ é promover, dentro dos preceitos norteadores do Sistema Único de 

Saúde (SUS), equidade, integralidade e universalidade no atendimento a essa população 

inúmeras vezes rejeitada pela sociedade. O CPRJ promove a relação do indivíduo portador 

do transtorno mental com a comunidade a qual pertence. Para tal, junto com suas 

parcerias, favorece o resgate do valor humano oferecendo atividades que visam capacitar 

esses sujeitos a desenvolverem habilidades, possibilitando inserção no mercado de 

trabalho. Esta inserção é favorecida pelas parcerias com o comércio, indústria e órgãos 

públicos do entorno. O CPRJ se propõe a trabalhar dentro deste contexto. Sua história e 

trabalho, assim como sua interação com a comunidade e com a rede de atenção à saúde 

são pouco conhecidos, embora se entenda que é fundamental. Trabalhar com a loucura 

de forma digna, integrar o portador de transtorno mental ao convívio social, proporcionar 

o resgate de sua cidadania, esse é o propósito do CPRJ, juntamente com seus parceiros: 

formar pontes derrubando os muros que podem segregar o louco do convívio com a 

sociedade. A pesquisa “CPRJ: história e parcerias” visa conhecer a história desta 

instituição, assim como suas parcerias na comunidade, tendo em vista sua importância 

na rede de atenção psicossocial da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Para tal 

entrevistas são realizadas com os parceiros do entorno: Batalhão de Polícia Militar, Guarda 

Municipal, Empresários da região, que participam das reuniões, denominadas Conselho 

de Segurança, onde o CPRJ está inserido como sede. Em entrevista recente realizada com 

membro do Batalhão de Polícia Militar fica-se sabendo, por exemplo, que há interesse em 

ampliar a parceria com o CPRJ, visto que os policiais são beneficiados com o atendimento. 

Os militares enfrentam situações estressoras, tais como troca de tiros, dificuldades 

financeiras, diminuição do efetivo, sobrecarrega de trabalho. Eles, porém, encontram 
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dificuldades em iniciar tratamento, tendo em vista a grande demanda nos atendimentos 

na rede de hospitais da corporação. Isso pode acarretar em piora do seu estado emocional. 

E, havendo necessidade de intervenção medicamentosa, o contato com os profissionais 

do CPRJ auxilia para que essa intervenção seja realizada. Na verdade, os policiais é que 

são usuários do serviço. Não há nenhum tipo de dificuldade com os usuários do CPRJ, 

como se poderia pensar. A pesquisa em questão levanta estas informações, apresentando 

respostas aos problemas enfrentados pelos trabalhadores e usuários do serviço que não 

desejam e não precisam mais ser excluídos de sua comunidade, mas precisam conhecê-

la para poder usufruir/fazer parte da mesma. Da mesma forma a comunidade em questão 

poderá se aproveitar da pesquisa, na medida em que poderá conhecer um pouco mais do 

serviço de saúde mental que funciona em seu território e todas as boas práticas que lá 

acontecem. 

 

 

DEMANDAS E DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS DE DROGAS 

 

Vilma V. Dias Couto (UFTM); Rafael Torres Azevedo (UFTM, UFU); 

Pamela Suellen Galego (UFTM); Milza Catarina B. de Araújo (SMS de Uberaba); 

Elzeli G. da Silva Alves (SMS de Uberaba) 

 

Um estágio em Saúde Mental inspirou um projeto com usuários de drogas moradores de 

rua de Uberaba/MG. Com o objetivo de favorecer a expressão destas pessoas foi 

construído um vídeo: “a vida singular de pessoas em situação de rua atrelada ao uso de 

drogas”. Foram entrevistados sete moradores ou ex-moradores de rua, acompanhados 

pela equipe do Consultório de Rua. Muito além das experiências com drogas, os 

participantes expressaram emoções variadas em torno da família e planos para o futuro. 

Confirmamos que escutar as demandas e desejos singulares dos usuários de drogas é 

fundamental para orientar o cuidado em Saúde Mental. 

 

 

“DESPERTAR”: 

a experiência de residentes multiprofissionais em saúde da família em oficinas 

voltadas para mulheres em situação de violência doméstica 

 

Rosemery Augusta da Silva; Camila de Carvalho Costa; Áquila Bruno Miranda (Programa 

de Residência Multiprofissional em Saúde da PUC Minas) 

 

O trabalho apresenta a experiência desenvolvida por uma assistente social, uma psicóloga 

e uma fisioterapeuta da Residência Multiprofissional em Saúde da Família/Betim na 

condução de um grupo de mulheres. Diante da experiência de violência doméstica 

relatada por usuárias da Unidade de Atenção Primária a Saúde, buscou-se construir 

espaços para problematizar as vivências femininas, com vista ao fortalecimento das redes 

de apoio entre as mulheres e despertar as capacidades ativas destas. No período de 

outubro a novembro de 2014, foram realizadas oficinas com usuárias em situação de 

violência doméstica. Esta experiência demonstrou a importância da atuação 

interdisciplinar para o enfrentamento da violência doméstica. 
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DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES EM SAÚDE MENTAL 

 

Ana Paula Fernandes de Mendonça; Bianca Christian Medeiros Sales; 

Fernando Januário da Silva; Maria Cândida Januzzi de Oliveira; Sandra Regina Machado; 

Vanessa Rodrigues Martins de Freitas; Vanilda Helena Sales Tibúrcio (Agros/UFV) 

 

A presente proposta apresenta o relato de experiência do Semente – Serviço de Atenção 

à Saúde Mental que foi criado pelo AGROS – Instituto UFV de Seguridade em janeiro de 

2004. O Semente é um serviço ancorado nas diretrizes legais no Social (Instituto de 

Previdência, ligado à PREVIC e que possui Plano de Saúde sob coordenação da ANS) que 

tange a desconstrução do paradigma hospitalocêntrico em saúde mental; sua rotina se 

organiza em atendimentos interdisciplinares que compõem a clínica ampliada, tendo em 

vista os atendimentos grupais, individualizados e as oficinas terapêuticas, essas últimas 

entendidas como espaços de interação e de expressão. As oficinas ocorrem concomitante 

com os atendimentos em grupo e os clínicos individuais sob a coordenação da pedagogia, 

com apoio do serviço social, da técnica de enfermagem e, quando possível de estagiários. 

A partir de 2014, o setor de pedagogia deu início a oficinas de literatura, utilizando 

histórias, músicas, contos e poesias como recurso terapêutico com objetivo de tratar de 

forma lúdica e prazerosa, as questões da vida cotidiana, além de buscar a promoção de 

atividades socializadoras e organizadoras. Esse trabalho possibilitou o entendimento de 

que os usuários demonstravam interesse pelas expressões artísticas e utilizavam os 

recursos oferecidos pela pedagogia como forma de extravase das suas próprias visões de 

mundo, valores e sentimentos. Posteriormente introduziu-se a dança como atividade de 

estágio, trabalhando atividades e expressões corporais de baixa complexidade, além de 

estimular a criatividade por meio de músicas, teatros e poesia. Os usuários aderiram às 

propostas de tal forma que as oficinas desenvolvidas pela dança e pela pedagogia foram 

se tornando cada vez mais dinâmicas e, os saberes desses dois campos contribuíram para 

que deixasse vazar um pouco dos sonhos, sentimentos e visões de mundo de cada um, 

garantindo um lugar para suas idéias. Nas reuniões de equipe para discussão de casos e 

planejamentos das ações terapêuticas com a pedagogia, estágios, coordenação 

administrativa, serviço social, psicologia, psiquiatria e técnica de enfermagem, entendeu-

se que as atividades das oficinas deveriam ser expressivas e, ao mesmo tempo 

organizadoras. Dessa forma, em 2015 foi implementado um projeto piloto denominado 

Diálogos Interdisciplinares em Saúde Mental que se propôs discutir, a partir das ações da 

pedagogia e do estágio em dança, a seguinte questão: Como é possível desenvolver 

oficinas voltadas para artes e cultura que contribuam para as ações terapêuticas junto a 

pacientes da saúde mental? Nesse sentido, a proposta dessas oficinas se justificou como 

alternativa para a consolidação de práticas em saúde mental que utilizando o campo das 

artes e da cultura buscou valorizar a singularidade do sujeito, ampliando seu espaço de 

expressão, respeitando as diferenças. Os objetivos buscaram propiciar a experimentação 

constante e o desenvolvimento de atividades manuais, gestuais e de produção coletiva 

como instrumento de expressão subjetiva, almejando contribuir também com as 

discussões teóricas, no que tange os aspectos políticos e sociais das ações junto a 

usuários de serviços dessa natureza, além de primar pelo estímulo à construção de 

vivências autônomas. A proposta qualitativa a que se dedicou tal projeto foi organizada 

em formato de oficinas, tendo como base, o teatro como recurso pedagógico central, além 

da música e da literatura. O projeto teve três etapas: de sensibilização, operacionalização 

e de registro. A pesquisa foi realizada com os usuários (homens e mulheres, em torno de 

20 pessoas, na faixa etária entre 30 e 60 anos). Como resultados do processo de 

construção artística apresentamos a criação de performances por meio de esquetes, ou 

seja, de cenas de curta duração com fundo cômico e ou dramático, reconto de causos e 
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histórias, produção de poemas e letra de música, além da confecção de fantoches e de 

apresentação de dança. A partir da análise dos materiais produzidos, das interações e 

construções coletivas é possível assinalar sobre a importância da arte no trabalho com 

usuários da saúde mental, a necessidade dos mesmos de demarcar lugares de existência 

e da constante luta por uma vida mais autônoma e menos excludente do ponto de vista 

sociocultural. O debate acerca do relato de experiência ainda apresentou os desafios de 

desenvolver ações com esses usuários, tanto do ponto de vista da própria organização 

diária para cumprir combinados entre eles de forma que o projeto tivesse continuidade, 

quanto a dificuldade de formação dos profissionais envolvidos para desenvolver ações de 

natureza artística com público tão singular. Assim sendo, pensar a construção de ações 

terapêuticas em saúde mental, cujo foco é estimular a expressividade e garantir lugares 

de existência para os sujeitos e suas produções exigiu pensar sobre o papel da 

coparticipação; que é via de mão dupla e implica, não apenas o exercício da atividade 

profissional e de estágio, mas o reconhecimento coletivo da importância de cada ação, de 

cada palavra, de cada produção. Se por um lado, coube ao profissional e ao estagiário 

compreender seu papel político e social na escuta atenta e na mediação das construções 

coletivas, coube aos usuários reconhecerem-se também nessas construções, situando-se 

não mais como loucos exilados, mas como sujeitos de direitos, historicamente situados na 

sociedade em que vivem e que participam da produção social e artística local. Embora 

existam desafios é possível afirmar que o trabalho com artes e cultura junto aos sujeitos 

usuários da saúde mental favorece as possibilidades dos mesmos de se expressarem, de 

se reorganizarem e de se empoderarem na luta por locais de existência. Compreende-se 

ainda que é importante promover debates sobre saúde mental nos diferentes espaços e 

sua interlocução com artes e cultura de maneira que a troca de ideias e de experiências 

possa contribuir com as futuras discussões e construções interdisciplinares. 

 

 

DIÁLOGOS UNIVERSITÁRIOS EM SAÚDE MENTAL NA UFMG 

 

Bruno Souza Bechara Maxta, Annette Souza Silva Martins da Costa, 

Maria Odete Pereira, Mauricio Viotti Daker, Regina Celi Fonseca Ribeiro, 

Maria Stella Brandão Goulart, Heytor Terra (UFMG) 

 

O Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental da UFMG direciona as suas 

atividades para a formação acadêmica e profissional em saúde mental alinhada com o 

movimento de Reforma Psiquiátrica no Sistema Único de Saúde. As suas atividades 

integram professores, estudantes, profissionais, usuários dos serviços substitutivos em 

saúde mental e seus familiares. A disciplina Diálogos Universitários em Saúde Mental 

objetiva fomentar discussões interdisciplinares sobre saúde mental. Trata-se de uma 

atividade acadêmica oferecida, semestralmente, a todos os cursos de graduação da 

Universidade. A Rede de Atenção Psicossocial se configura como eixo pedagógico e prático 

aos desafios do campo. 

 

 

DO PROCESSO AO ATO: 

a tentativa de suicídio entre adolescentes 

 

Michelle Alexandra Gomes Alves (UNA); Matilde Meire Miranda Cadete (UFMG, UNA) 

 

Esse trabalho pretende apresentar os resultados do grupo focal com adolescentes, parte 

da segunda fase da dissertação de mestrado sobre a tentativa de suicídio infanto-juvenil, 
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entre 2008-2012, em Matozinhos. Estes dados foram analisados com base em Bardin 

(2010) e articulação com outros conceitos. Verificou-se que o relato dos adolescentes 

explicitou os motivos da tentativa, a forma, seus pensamentos e sentimentos. As ações 

são endereçadas e a angústia é insuportável, mas destaca-se a queixa de invisibilidade 

dos sujeitos e a fragilidade das relações estabelecidas. É preciso construir estratégias 

preventivas da tentativa de suicídio que resgatem as relações familiares e sociais. 

 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO EM SAÚDE MENTAL NA ARGENTINA: 

formação terminável e interminável 

 

Mariana Camilo de Oliveira (Hospital Nacional en Red, Argentina); 

Mariana Cantarelli (Hospital Nacional en Red, Argentina) 

 

Educar, governar e analisar: são as três ações evocadas por Freud em seu ultracitado texto 

de 1937, “Análise terminável e interminável”; ensaio de sua obra tardia mobilizado pela 

pergunta relativa à Endlosigkeit – o caráter interminável – do trabalho analítico. Na célebre 

passagem, o “analisar” é incorporado como um terceiro de uma série de duas outras 

tarefas antigas e de farta tradição, cujo resultado nunca se dá por acabado de modo 

rotundo, categórico, mas sim é sempre assintótico. Decerto é instigante o caráter 

interminável de todas e de cada uma delas. E inadvertidamente chama a atenção do leitor 

a inclusão do «governar» nesta tríade, dado que não se vislumbra ao pai da psicanálise 

com um autor político (muito embora seja considerado “pensador da cultura” e tenha 

dedicado mais páginas de sua obra aos textos sociológicos do que ao tratamento 

individual). Porém sem muito esforço podemos imaginar o motivo da presença do “educar” 

nesta série. Sobretudo se consideramos que nas sociedades modernas se considera a 

mudança (ou a crise, em termos sociológicos) como dimensão de existência individual e 

coletiva. Em virtude disso, talvez o educar hoje possa ser considerado ainda mais 

interminável. Não obstante, nosso objetivo não é fazer uma apreciação omniabarcativa 

sobre o educar em nosso tempo. Como integrantes da Área de Formação de uma 

instituição argentina pública de gestão estatal, dedicada à atenção em saúde mental e 

toxicomanias, queremos centrar o debate na formação em saúde mental. Em particular, 

em alguns aspectos desta formação. Sem dúvidas, a formação daqueles que se 

desempenham no âmbito da saúde pública em geral e na saúde mental em particular é 

um campo complexo e de difícil circunscrição. Na Argentina, em especial, vive-se no 

momento atual a profícua discussão sobre esta matéria, sobretudo em virtude da sanção 

em 2010 e regulamentação em 2013 da Lei Nacional de Saúde Mental N°. 26.657 e do 

debate no corolário de sua implementação. Este plexo normativo é inovador e detalhado 

em muitos aspectos. Partindo do nosso lugar epistêmico e de enunciação, pretendemos, 

através deste trabalho, indagarmos acerca de um aspecto específico da formação 

daqueles que compõem a equipe interdisciplinar de saúde mental: a dimensão político-

institucional. Que tipo de formação político-institucional predomina hoje? Com que 

recursos estéticos, conceituais e organizacionais contamos, em nossa formação de base, 

vinculados ao estatuto político-institucional das ações que empreendemos em instituições 

públicas de gestão estatal? Para ensaiar uma resposta, ainda que provisória, 

consideramos relevante a passagem por uma estação. Qual seja: o que diz a Lei Nacional 

de Saúde Mental N°. 26.657 e demais insumos regulamentares acerca da formação em 

saúde mental na Argentina hoje? Que diagnóstico faz e que diretrizes constam? O artigo 

N°. 33 da Lei N°. 26.657 está dedicado à formação. Consta no referido artigo que devem 

ser elaboradas recomendações às universidades em conformidade com os princípios, 

políticas e dispositivos estabelecidos pela lei e pelos tratados internacionais. O Decreto 
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603/13 incrementa em precisão as diretrizes da lei, com ênfase em espaços de formação 

para a Atenção Primária e dispositivos comunitários. No ano de 2014, a Comisión Nacional 

Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (CONISMA) apresenta a Ata No. 

6/14, Anexo III, que inclui as recomendações para as universidades. Do referido 

documento nos parece válido ressaltar, para além dos eixos transversais, o diagnóstico 

feito da formação universitária atual: a formação de graduação está marcada por uma 

“perspectiva liberal da atenção que – também sublinha-se – obstaculizam não somente a 

intervenção nos âmbitos públicos de gestão estatal privada e descontextualizada dos 

problemas da saúde mental”, como também limita a capacidade de compreensão no 

âmbito privado. Interessa-nos sobremaneira a noção de “perspectiva liberal”, tão 

indeterminada quanto sugestiva, para reflexionar sobre a formação. Devemos destacar: 

formação liberal, a nosso entender, é sinônimo de déficit na formação político-

institucional. Porém, quando falamos de déficit, não nos referimos à escassez de recursos 

estéticos, conceituais e organizacionais em geral, mas sim àqueles vinculados ao Estado 

e suas instituições. Sobre a situação sobre a qual dirigimos nosso olhar, tal déficit se traduz 

na escassez de recursos para habitar tais instituições. Ou por acaso seria possível ocupar 

ministérios, hospitais, centros de saúde com a lógica de um consultório particular? Que 

efeito produz sobre a população em geral e sobre as equipes em particular pensar a 

intervenção estatal como mero controle? Tais interrogações adquirem maior relevância no 

contexto atual, na Argentina, atravessado por transformações normativas (também 

sociais, culturais, políticas) que demandam uma reflexão político-institucional. 

Desempenhar-se no âmbito público ou, de modo ainda mais contundente, levar adiante 

uma política pública e a implementação de uma lei são operações que exigem pensamento 

teórico e político-institucional. Vale dizer, é indispensável. Esta conjuntura é um convite a 

repensar nossa formação à luz deste processo histórico. Como uma das autoras, egressa 

do curso de Psicologia da UFMG no ano de 2005, não seria aventurado dizer que, mutatis 

mutandis, o desafio no Brasil é análogo. A modo de exemplo: Leis como No 10.216, 

sancionada em 2001, ou a Lei N° 8.080, sancionada em 1990, são marcos da reforma 

psiquiátrica e do SUS que não tiveram nenhum impacto, naquele então, no curso de 

graduação em Psicologia. Consabidamente e por muitas razões, analisar, governar e 

educar são tarefas intermináveis. No caso da formação, a condição de interminável se 

combina com as configurações formativas históricas e, por isso, termináveis. Nossa 

situação em matéria formativa tem, justamente por isso, algo de terminável e algo de 

interminável. Interminável porque, uma e outra vez, é necessário repensá-la. 
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EDUCAÇÃO SUPERIOR TRANSITANDO NA SAÚDE MENTAL E SAÚDE COLETIVA 

 

Átala Lotti Garcia (UFES); Sérgio Dias Cirino (UFMG); Merie Bitar Moukachar (UFMG) 

 

A pesquisa vislumbra as questões terapêuticas intrínsecas ao processo educacional no 

que diz respeito aos saberes e práticas que se concretizam no cotidiano escolar. O objetivo 

da pesquisa é investigar de que forma a Didática Clinica pode contribuir e promover a 

saúde mental dos alunos. Trata-se de uma metodologia qualitativa com os professores 

com análise categorial utilizada de acordo com Bardin. Os resultados e a discussão 

giraram em torno de dez categorias. Nossas conclusões são de que os cursos que 

proporcionam o envolvimento aluno-professor numa relação que se estende da didática 

para a clínica estarão preparando seus alunos para se analisarem e se conhecerem 

melhor. Este processo de vínculo afetivo promoverá nos alunos mais segurança e 

confiança prevenindo problemas de saúde mental. 

 

Palavras-chave: Didática Clínica- docência- educação superior. 

 

 

EM QUE ESPELHO FICOU PERDIDA A NOSSA FACE?: 

reflexões ético-estético-políticas no campo da saúde mental 

 

Ana Luiza Tomazetti Scholz (UNIFRA); Félix Miguel Nascimento Guazina (UNIFRA) 

 

Este trabalho nasce da disciplina de Atenção em Saúde Mental, do curso de Psicologia, 

em uma faculdade privada do interior do Estado do Rio Grande do Sul. Seu objetivo foi 

construir reflexões críticas acerca da temática manicomial, tendo como inspiração o livro 

‘Canto dos Malditos’, de Austregesilo Carrano Bueno (2001). Além disso, buscou-se 

interlocução com ‘O Retrato’, poema de Cecília Meireles (1958). Autores como Foucault 

(1979), Goffman (2008) e Moffat (1991) fundamentaram a articulação téorico-crítica. 

Assim, propõe-se ressignificar a loucura através de um paradigma ético-estético-político 

no campo da saúde mental, criticando amarras manicomiais físicas e psíquicas que 

perduram até hoje. 
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EXTENSÃO “TRAJÉTÓRIAS: PROTAGONISMO DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

MENTAL NAS AÇÕES DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM SAÚDE”: 

o olhar de quem é cuidado pelas políticas públicas em saúde mental 

 

Bárbara Souza Rodriguez Covelo; Carolina Ferreira Damião; Luiza Maria Escardovelli 

Alcântara; Laís França Santos Martins; Maria Inês Badaró-Moreira (UNIFESP-BS) 

 

O projeto de extensão “Trajetórias” objetiva promover espaço de trocas de saberes sobre 

saúde mental a partir do protagonismo de usuários inseridos em um plano de ações de 

ensino-aprendizagem. Nos encontros, discute-se sobre as políticas públicas de saúde 

mental a partir de textos oficiais do Ministério da Saúde, demais literaturas, assim como 

da vivência do usuário. A partir dessa experiência, podem-se notar as potencialidades e 

fragilidades das práticas no campo da saúde mental através das reflexões sobre as 

expectativas e as realidades referentes ao modelo antimanicomial. Dessa forma, os 

usuários se apropriaram dos direitos que norteiam seus cuidados. 

 

 

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO AO ENVOLVIMENTO DOS ADOLESCENTES EM 

COMPORTAMENTO SUICIDA 

 

Vilma V. Dias Couto, Carlos H. Aragão Neto, 

Larissa Vasques Tavira, Marcelo Tavares (UnB) 

 

Este estudo piloto examinou alguns indicadores de proteção e de risco de comportamento 

suicida em estudantes do ensino médio de uma escola pública de Teresina. Instrumentos 

de autorrelato foram aplicados e análises descritivas e correlações realizadas. 

Participaram 55 estudantes, maioria do sexo feminino e idade entre 14 e 22 anos. Dez 

estudantes indicaram risco de suicídio. Cinco relataram tentativa de autoextermínio. 

Histórico de traumas e abusos intrafamiliar e bullying aumentam o risco de suicídio. 

Dificuldade de vínculo com pai correlacionou modestamente com probabilidade de 

suicídio. Habilidades sociais e confiança nas figuras de apego foram fatores de proteção 

contra o suicídio. 

 

Palavras-chave: adolescentes, saúde mental, suicídio. 

 

 

FORMAÇÃO DE ENFERMEIRAS NO CONTEXTO DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E 

TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA EM SAÚDE MENTAL 

 

George Amaral Santos (Escola de Enfermagem da UFBA); 

Priscila Coimbra Rocha (Escola de Enfermagem da UFBA) 

 

Participando das transformações no campo da Saúde Mental, o componente curricular “A 

Enfermagem no cuidado à Saúde Mental” implementou as seguintes mudanças: atuação 

dos seus docentes em discussões de outros componentes curriculares; aulas em grupos 

tutoriais; Privilégio teórico e prático da problemática da produção do cuidado de base 

comunitária e territorial; ênfase nos saberes socioantropológicos para compreensão da 

loucura e produção do cuidado. A perspectiva é formar enfermeiras capazes de atuar 

técnica e politicamente para superação do paradigma manicomial. 
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FORMAÇÃO E CLÍNICA AMPLIADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: 

levantamento bibliográfico 

 

Tamara Aveline de Souza; Cláudia Maria Filgueiras Penido; 

Breno Pedercini de Castro; Paula Souza Amaral (UFMG) 

 

A integralidade, princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde, interroga as práticas 

clínicas tradicionais, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS), trazendo desafios 

para a formação em saúde. Como uma diretriz para a prática clínica, o Ministério da Saúde, 

a partir da Política Nacional de Humanização (PNH), propõe a “Clínica Ampliada” (CA). A 

CA constitui-se a partir de atuações interdisciplinares, nas quais a compreensão ampliada 

do processo saúde-doença está em evidência, bem como a construção compartilhada dos 

disgnósticos e terapêuticas, a ampliação do objetivo de trabalho e a transformação dos 

meios ou instrumentos de trabalho. Campos (2005), autor responsável pela formulação 

do conceito de CA, defende que a reforma da clínica moderna deve estar assentada em 

um deslocamento de ênfase da doença para o Sujeito. Trata-se, portanto, de uma clínica 

centrada nos Sujeitos, nas pessoas reais e na sua existência concreta, mas que também 

considera a doença como parte dessa existência. Dessa forma, o objeto da AC é a 

resultante de uma síntese dialética entre o sujeito e sua doença. Diante disso, afirma-se 

que a CA possibilita a ampliação do objeto de trabalho e da compreensão do objetivo do 

trabalho clínico. Para a formação dessa prática clínica a Política Nacional de Humanização 

(PNH) tem buscado construir processos de formação em consonância com seus 

pressupostos ético-políticos. A implementação da PNH e, portanto a implementação de 

suas diretrizes, pressupõe vários eixos de ação que objetivam institucionalização, difusão 

dessa estratégia e, principalmente, a apropriação de seus resultados pela sociedade. 

Dentre esses eixos encontra-se o eixo da Educação Permanente em Saúde (EPS), que 

indica que a PNH: 1) seja incluída como conteúdo e/ou componentes curriculares de 

cursos de graduação, pós-graduação e extensão em saúde, vinculando-se às instituições 

de formação; 2) oriente processos de EPS de trabalhadores nos próprios serviços de 

saúde. No tocante à discussão acerca da formação para a CA, este trabalho se própos a 

realizar um levantamento de artigos que abordem a temática da formação para a CA 

praticada na Atenção Primária à Saúde (APS), identificando que tipo de formação é 

postulada para tal prática. Elegeu-se a APS devido à adequação da proposta da CA em 

relação a suas características: integralidade, continuidade do cuidado, porta de entrada e 

a coordenação do cuidado. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o tema da 

CA, a partir da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando-se a estratégia de busca: “clinica 

ampliada” OR “extended clinic” OR “amplified clinic”, sem data especificada. Estabeleceu-

se como critérios de inclusão: o enquadramento do material na categoria de publicação 

científica; a abordagem da realidade brasileira, ainda que em outro idioma ou em 

periódicos internacionais; e a referência à CA diretamente articulada ao contexto da APS, 

ainda que o material não tratasse exclusivamente desse nível de assistência. Para 

observância dos critérios de inclusão, realizou-se a leitura do resumo de todos os artigos 

encontrados. Para esta pesquisa, foram selecionados aqueles artigos que tratavam 

diretamente do tema da CA articulado a um contexto de formação. A partir da estratégia 

de busca, obteve-se 97 artigos sobre CA, dos quais 27 relacionados ao contexto da APS. 

Destes, 11 artigos tratavam do tema em contextos formativos, sendo 6 relacionados à EPS 

e 5 à formação acadêmica. Os resultados mostram duas direções diferentes para a 

formação para a CA, que embora distintas, encontram-se em um ponto comum: as práticas 

clínicas. Os relatos de experiência e as pesquisas-intervenções estão presentes em 81,8% 

da amostra de artigos que tratam da AC nos contextos formativos, evidenciando, de ante 

mão, a relevância da prática para essa formação clínica. Verifica-se, portanto, que a 
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formação acadêmica e a EPS recorrem marcadamente à prática dos serviços, sugerindo a 

ideia de que a atuação é potencializadora do ato pedagógico para a formação para a CA. 

Assim, depara-se com a ideia de que a formação para essa clínica se faz em ato. Ao 

encontro dessa ideia, observamos que as diretrizes dos processos de formação da PNH se 

assentam no princípio de que formar em saúde é, necessariamente, intervir, e intervir é 

experimentar em ato as mudanças nas práticas de gestão e de cuidado. Pensa-se, então, 

em uma formação que permita a produção centrada na articulação de diferentes saberes, 

conhecimentos e aprendizados e no território da vivência/experiência. Nessa perspectiva, 

tem-se que a formação para a CA demanda por um projeto educativo que extrapola a 

educação do domínio técnico-científico da profissão e se estende pelos aspectos 

estruturantes de relações e de práticas em todos os componentes de interesse ou 

relevância social que contribuam à elevação da qualidade de saúde da população. Por fim, 

vale destacar que, se por um lado o número de artigos que tratam da prática clínica no 

contexto da formação para a CA evidenciam essa formação como território do trabalho 

vivo em ato (estando, assim, em consonância com as diretrizes dos processos de formação 

da PNH), por outro lado, o número de artigos encontrados dão notícia da pouca produção 

científica acerca da temática, sinalizando a incipiência dos estudos acerca da formação 

para a prática da clínica ampliada. Finalmente, conclui-se que o desafio da formação para 

a CA é enfrentado sobremaneira nos interstícios da micropolítica do trabalho vivo. 
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FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 

fortalecimento de rede 

 

Carolina Santos Silva 

 

A Estratégia Saúde da Família traz possibilidades de mudança das práticas sanitárias no 

âmbito da atenção básica. O agente comunitário de saúde (ACS) desempenha papel de 

mediador social, elo entre serviços de saúde, usuários e família, tecendo redes. Este 

trabalho relata a experiência de qualificação do ACS, participantes do Curso Caminhos do 

Cuidado no município de Salvador, Bahia. A inclusão do ACS neste curso foi importante 
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para consolidação das ações em saúde mental no território além de transforma-los em 

sujeitos protagonistas das ações, tornando-os mais participativos e propositivos. 

 

 

GERA ENCONTRO: 

espaço para compartilhar criatividade, diálogo, cultura e arte 

 

Régis Waechter Gonçalves 

 

Pensando em espaços de convívio e de trocas com a cidade foi que o GerAção/Poa - 

Oficina Saúde e Trabalho, um dos serviços substitutivos de Saúde Mental de Porto 

Alegre/RS, construiu coletivamente, entre usuários e trabalhadores, um momento para 

produzir encontros, promover arte e cultura: Gera Encontro. Neste dia, as janelas e portas 

do GerAção/POA se abriram para usuários e trabalhadores, familiares e curiosos que 

passavam pela rua e eram convidados a entrar. Discutimos Reforma Psiquiátrica em uma 

roda de conversa, falamos dos desafios e retrocessos, compartilhamos poesias, músicas, 

rimas, arte e os produtos das oficinas de trabalho. 

 

 

GESTÃO EM SAÚDE: 

perfil sociodemográfico dos gestores das unidades básicas de saúde e policlínicas no 

município de Porto Velho/Rondônia, em 2014 

 

Jônatas Marcondes dos Santos; Tainan Fabrício da Silva; 

Soraya Nedeff de Paula (UNIR) 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva de abordagem quantitativa. 

Foi realizado com os gestores das dezesseis UBS e cinco Policlínicas da zona urbana do 

Município de Porto Velho-RO. A pesquisa mostrou que: 73,7% dos gestores eram do sexo 

feminino; 31,7% dos gestores possuíam ensino médio completo; 47,3% consideraram a 

maior dificuldade na gestão a insuficiência de recursos humanos; 73,7% sugeriram 

realização de capacitação sobre gerenciamento em PSF e 73,6% afirmaram priorizar na 

sua gestão o atendimento humanizado ao usuário. Espera-se que este estudo subsidie o 

gestor municipal, refletindo em ações e serviços de saúde resolutivos e de qualidade. 

 

 

IMPACTO DA SIMULAÇÃO COM PACIENTE-ATOR NO CONHECIMENTO E NAS ATITUDES DE 

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM FRENTE AO PACIENTE ALCOOLISTA 

 

Samuel Barroso Rodrigues (EERP-USP), 

Edilaine Cristina da Silva Gherardi-Donato (EERP-USP) 

 

Introdução: Atualmente o uso de álcool se configura em um dos maiores problemas de 

saúde pública do mundo1. Cuidar de pacientes com transtornos relacionados ao uso dessa 

substância nem sempre constitui tarefa fácil para o enfermeiro generalista, sendo comuns 

atitudes negativas frente a essa clientela, até mesmo durante a formação acadêmica2. 

Assim, torna-se importante conhecer as atitudes dessa população frente a essa clientela. 

Para multidimensionar o ensino, tem-se a necessidade de adoção de novas práticas que 

fogem do modelo tradicional, tais como as simulações realísticas3. O objetivo deste 

trabalho é, portanto, identificar as atitudes e o conhecimento de estudantes de graduação 
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em enfermagem antes e após participação em estratégia pedagógica de aula expositivo-

dialogada seguida de simulações realísticas com paciente-ator. 

 

Método: Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, que será desenvolvido na Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Será aplicada a Escala 

de Atitudes frente ao Álcool, ao Alcoolismo e ao Alcoolista (EAFAA), um questionário de 

caracterização sociodemográfica e um teste de avaliação do conhecimento sobre o tema 

abordado (pré e pós-testes). A população do estudo será estudantes de Bacharelado e 

Licenciatura do sétimo período da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP) 

que se interessarem participar do estudo, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A amostra será constituída de um número 

máximo de 50 alunos (total de matriculados no curso). Para análise dos dados serão 

confeccionados um banco de dados no software Excel versão 2010, elaboradas tabelas e 

gráficos para apresentação dos resultados. Serão adotados intervalos de confiança igual 

a 95% e nível de significância estatística p &lt; 0,05. 

 

Resultados esperados: O presente estudo está em fase de análise pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa e espera-se que, a partir de sua execução, seja possível identificar e comparar 

os escores obtidos na escala de atitudes dos alunos de graduação em enfermagem antes 

e após as estratégias de ensino propostas. Espera-se ainda poder caracterizar o perfil 

sociodemográfico dos envolvidos e validar os seguintes instrumentos: avaliação escrita, 

cenário de simulação e checklist de acompanhamento de cenário. 

 

Conclusões: São evidentes as atitudes negativas do estudante de enfermagem frente ao 

paciente alcoolista, situação que pode se perpetuar após sua formação como enfermeiro. 

Diante disso, ainda que haja aumento do conhecimento por meio de didáticas de ensino 

focadas nesta temática, as mudanças de atitudes, quando ocorrem, perduram por curtos 

períodos de tempo. Nesse sentido é importante que novas estratégias de ensino sejam 

elaboradas e executadas, tais como as simulações realísticas com paciente-ator, a fim de 

que maior atenção seja dada à temática nos currículos de enfermagem. 
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INSTRUMENTOS DE ACESSO AO TERRITÓRIO: 

concepções e fundamentos teórico-práticos dos trabalhadores de saúde mental 

 

Adriana Leão; Priscilla Lins Brandão Wagemacker (UFES) 

 

Trata-se de projeto de pesquisa em caráter de Iniciação Científica e teve como objetivo 

geral analisar e discutir como os trabalhadores de saúde mental utilizam os recursos para 
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acesso ao território no cuidado dos usuários. Os resultados apresentaram falhas na 

utilização dos instrumentos (matriciamento e visita domiciliar) devido as dificuldades 

encontradas no Processo de Trabalho. Apesar do reconhecimento da importância desses 

instrumentos, o uso dos mesmos estará comprometido se não houver o ato de permitir-se 

incomodar com os conhecimentos adquiridos e de abrir-se aos questionamentos do que é 

feito e é limitador frente aos objetivos colocados para a atenção psicossocial. 

 

 

INTERAÇÕES FARMACOLÓGICAS ENTRE MAYTENUS ILICIFOLIA E DIAZEPAM: 

via crucis de um trabalho científico no Brasil 

 

Juliana Mourão Ravasi, Elisaldo Araújo Carlini, Ricardo Tabach (Unifesp) 

 

Introdução: Maytenus ilicifolia Mart. Ex, Reiss para problemas gástricos consta do SUS 

desde 2009. Os benzodiazepínicos também estão no SUS e seu consumo é elevado. 

 

Objetivos: analisar as interações farmacológicas entre Maytenus e diazepam em pacientes 

de UBSs e, para tanto, contatamos todos os órgãos envolvidos na autorização deste 

projeto. 

 

Resultados/Discussão: Foram realizadas dezenas de contatos, telefonemas e consultas 

entre novembro de 2014 e setembro de 2015. A burocracia, a falta de comunicação entre 

as entidades e a desconfiança dos Comitês de Ética retardaram o início desse trabalho 

por 10 meses. 

 

 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: 

análise da eficácia do uso da internação compulsória no 

tratamento de adictos em álcool e outras drogas 

 

Ana Clara de Paiva Moreira, Fafina Vilela de Souza (FDSM) 

 

A pesquisa ressalta reflexões sobre a relação da sociedade e o judiciário com as drogas, 

problematizando o uso da internação compulsória de drogadictos. Para isso compara a 

legislação vigente e os tratados internacionais, identificando a vulnerabilidade existente 

em relação aos usuários e aponta possíveis soluções para redução de danos. Defende-se 

uma política inclusiva, humanizada e não discriminatória dos usuários de drogas, que 

garanta direito à saúde, liberdade, integridade e dignidade. Traz também o alinhamento 

entre direito e princípios da Reforma Psiquiátrica, criticando medidas voltadas a ampliação 

de leitos psiquiátricos em instituições asilares ou fechadas e o encaminhamento feito pelo 

judiciário. 

 

 

LIBERDADE E CIDADANIA 

 

Paulo dos Reis Braga (ASUSSAM-MG), Sílvia Maria Soares Ferreira (ASUSSAM-MG), 

Emílha Maria de Oliveira Marques (ASUSSAM-MG) 

 

A ASUSSAM-MG é uma associação de usuários dos serviços de saúde mental de Minas 

Gerais. Foi fundada em 15 de março de 1994 e este ano completou 21 anos. Reúne-se 

quinzenalmente e dependendo das demandas as reuniões são ordinárias, extraordinárias 
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ou assembleia geral. A ASUSSAM-MG é núcleo da RENILA (Rede Nacional Internúcleos de 

Luta Antimanicomial) e é militante no fechamento dos hospitais psiquiátricos e 

enfrentamento às violações de direitos humanos. É uma associação que dá voz e vez aos 

usuários e seus familiares na luta antimanicomial tornando este movimento social ainda 

mais legítimo. 

 

 

NASCIMENTO E SAÚDE MENTAL: 

contribuições da psicologia 

 

Tamires da Silva Dias Paiva (UERJ) 

 

Nascer em nossa sociedade implica numa cascata de intervenções tecnológicas médicas, 

de segurança e utilidade dúbias. De acordo com Foucault, a medicina, no capitalismo, é 

usada como estratégia biopolítica, produzindo o corpo social de modo a configurar uma 

força de trabalho, por meio do biopoder, que instaura certo modo de gerenciamento das 

vidas através dos corpos das mulheres. A psicologia muito tem a dizer sobre uma mudança 

de paradigma no nascimento, visto que tanto para a mãe e para o bebê esse processo 

interfere em sua saúde mental de maneira individual e na construção do vínculo entre 

ambos. 

 

 

NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), 

É POSSÍVEL O DIAGNÓSTICO ENTRE PARÊNTESIS? 

 

Marisa Alves Satler, Roberta Lane Pereira Teixeira, Fábio Walace de Souza Dias (UFMG) 

 

O trabalho questiona a função diagnóstica nos Centros de Atenção Psicossocial apontando 

em qual sentido ela pode contribuir ou se constituir como um impasse para a condução 

dos casos. Para tal, contextualizar a política de saúde mental no Brasil, o processo de 

Reforma Psiquiátrica, a criação dos CAPS e o uso do diagnóstico como um dos critérios 

utilizados para inserção dos usuários nesses serviços, faz-se importante. Ora, pode a 

singularidade do sujeito ser resguardada diante de uma construção diagnóstica, 

contribuindo para a construção de práticas inovadoras no campo da saúde mental, onde 

o diagnóstico possa ser colocado “entre parênteses”? 

 

 

NUTRIÇÃO E SAÚDE MENTAL 

 

Marlene Azevedo Magalhães Monteiro; Liliane Nunes; Marcella Dutra (UFMG) 

 

Os centros de convivência oferecem às pessoas com transtornos mentais espaços de 

sociabilidade, produção cultural e visibilidade. Com o objetivo de promover modos de vida 

saudável entre os portadores de sofrimento mental do Centro de Convivência Arthur Bispo 

do Rosário de Belo Horizonte, MG, desenvolvem-se oficinas educativas com seus usuários. 

Foram avaliados neste ano o perfil sócio demográfico, antropometria e dados sobre saúde 

individual e familiar. 61% (10/16) dos participantes eram homens; 76% (12/16) 

aposentados, e 61% (10/16) apresentaram-se com sobrepeso e RCQ>0,90. É necessário 

ampliar e intensificar as ações de educação e cuidado nutricional. 
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Palavras-chave: Saúde Mental. Nutrição. Centros de Convivência. Portadores de 

Sofrimento Mental. 

 

 

O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM SAÚDE MENTAL: 

um recurso para o desenvolvimento infantil 

 

Thayná Antunes Chamon, Luiza Helena Victal e Bastos 

 

Trata-se de um relato de experiência realizado a partir da inserção de uma acadêmica de 

psicologia no CAPSi. Um recurso terapêutico identificado para potencializar o 

desenvolvimento infantil foi o Acompanhamento Terapêutico (AT). O objetivo é descrever 

a experiência da clínica do Acompanhamento Terapêutico e o desenvolvimento da 

socialização da criança. O método utilizado foi pesquisa-intervenção. O Acompanhamento 

Terapêutico, de uma criança de cinco anos, durante dez horas semanais, iniciou-se no 

primeiro semestre de 2015. Os resultados parciais indicam que com o AT possibilitou a 

verbalização dos conflitos por parte da criança, organização do pensamento e ganhos na 

interação social. 

 

 

O APRIMORAMENTO INTELECTUAL COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL 

PARA MEDIAÇÃO NO TRABALHO EM SAÚDE: 

reconhecendo o usuário em sua cidadania 

 

Francielle Gonçalves Sabino da Silva (UFF) 

 

A capacitação profissional é imprescindível para o distanciamento da realidade, muitas 

vezes firmada na alienação, pragmatismo e imediatismo, desconsiderando as mediações 

que articulam as profissões junto á realidade. Sem apreendê-la, redundam análises que 

não representam reais necessidades/possibilidades historicamente determinadas. A 

mediação é via de rompimento com pragmatismo e de compreensão das “situações-

problema” de natureza individual, familiar ou comunitária, expressadas por questões de 

gênero, violência, uso de drogas, entre outras. Isto inclui materializar a Resolução no 218 

do CNS, tratando da integralidade das ações realizadas, pautando-as não em suas 

particularidades técnicas, mas efetivando o direito a saúde como direito social. 

 

 

O ENFERMEIRO COMO EDUCADOR: 

uma análise das implicações na formação profissional 

 

Fernanda Soares do Nascimento (UFF); Lucia Cardoso Mourão (UFF); 

Ana Clementina Vieira de Almeida (UNIGRANRIO) 

 

Introdução: Durante minha graduação em enfermagem tive pouca informação a cerca da 

função de educador do enfermeiro. Ao longo do curso busquei esclarecimento através de 

pesquisas. Meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema: “Atribuições do enfermeiro no 

programa de saúde na escola: o enfermeiro como educador.” visando o entendimento a 

desta área de atuação do profissional de enfermagem, que não se restringe a hospitais, 

clinicas e postos de saúde. E teve como objetivo compreender o papel do enfermeiro no 

Programa Saúde na Escola. Iniciei minha carreira profissional, como enfermeira, na 

assistência direta ao paciente hospitalizado. Esse é o caminho da maioria dos recém 
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formados na area Por alguns anos meu desejo de buscar entender mais sobre o 

envolvimento dos enfermeiros em relação a sua capacidade de ser um educador em 

potencial. Educação implica informação e comunicação, mas vai além.2 Exercemosa 

função de educador quando orientamos a equipe, os pacientes, familiares e alunos. Esta 

tarefa é tão comum, porém a primeira vista, não parece convergir a aspectos educativos; 

aparenta estar ligado exclusivamente aos processos de assistência e gerenciamento em 

saúde.2 Os modelos adotados pelas instituições de ensino influenciam na percepção do 

aluno sobre seu papel de educador,  Em 2001 no documento aprovado pelo MEC, 

identificamos nas diretrizes curriculares de graduação em enfermagem aspectos que 

privilegiam a formação do enfermeiro-educador bem como a influência da relação 

professor-aluno, nesse processo.1 Este é um projeto de dissertação do Mestrado 

Profissional em Ensino na saúde da Universidade Federal Fluminense, que tem como 

objetivo analisar a implicação dos enfermeiros na função de educador, com a equipe de 

enfermagem, pacientes e alunos. Método: Trata-se de um estudo qualitativo, socioclínico 

institucional, que são intervenções que envolvem atividades de análise de grupo, 

acompanhamento das práticas profissionais e atividades de pesquisa.3 Os dados 

utilizados serão coletados em uma instituição pública de saúde, localizada no Município 

de Duque de Caxias no estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa serão os 

enfermeiros, que exercem funções assistenciais e educativas na unidade.  Vale ressaltar 

que serão atendidas as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos, determinadas na resolução nº 466/2012 que trata de pesquisas e testes 

em seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), sendo solicitada 

autorização institucional para encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa. Após sua 

aprovação será iniciada a coleta de dados, com apresentação dos objetivos e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para ser assinado pelos sujeitos. Os dados serão 

coletados através da técnica de entrevista semi-estruturada, com informantes-chave 

previamente selecionados, na qual o investigador tem uma lista prévia de questões ou 

tópicos para serem preenchidos ou respondidos e também outras questões podem ser 

incluídas durante a sua realização. Os achados desse estudo serão analisados à luz dos 

conceitos de instituição, nos seus momentos instituinte, instituído e de institucionalização; 

de implicação e de analisador, concebidos pela Análise Institucional Francesa, 

preconizadas por René Lourau e Georges Lapassade.3 Resultados: A partir da reflexão 

coletiva dos sujeitos que em uma unidade hospitalar exercem a função de educador de 

sua equipe, de pacientes e de alunos pode-se identificar suas implicações e pretende-se 

motivar a transformação de suas ações enquanto agente do processo educacional. 

Contribuindo assim para uma prática voltada para o ensino-aprendizagem de qualidade. 

Conclusão: A Compreensão dos enfermeiros da unidade em relação a função de educador, 

seja com a equipes, pacientes e alunos na unidade hospitalar visando melhorar a 

qualidade da assistência, fazer educação permanente e educação e saúde. Contribuições 

e implicações para a Enfermagem e Saúde: Quando se amplia o entendimento dos 

enfermeiros sobe as práticas educativas que eles exercem, ampliasse o conhecimento e 

as reflexões sobre a pratica educativa que realizamos e as práticas educativas que levem 

os sujeitos a desenvolverem mais autonomia e um melhor direcionamento para suas vidas 

no processo saúde-doença.   

 

Descritores: Educadores em saúde, educação em enfermagem, educação em saúde, 

pratica profissional. 

 

Eixo temático do trabalho: Formação para o trabalho na saúde coletiva e saúde mental. 

 

Área temática: Formação e prática docente no ensino de Enfermagem. 
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O PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ADOLESCENTE PORTADOR DE SOFRIMENTO 

MENTAL NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 

 

Eveline Correa Miranda Araújo (SUASE/SEDS) 

 

Pretende-se refletir sobre o processo de responsabilização na medida socioeducativa de 

internação, do adolescente portador de sofrimento mental, com um quadro clínico de 

psicose. Essa proposta surgiu no trabalho desenvolvido no campo da saúde do 

adolescente, no sistema socioeducativo. Em muitos casos, esses adolescentes encontram 

no cometimento de atos infracionais uma forma de aliviar suas angústias. Além disso, a 

adolescência por ser um período de grandes transições pode potencializar esse mal-estar. 

Portanto, a proposta é extrair o sujeito que se encontra entre as nomeações de louco, 

infrator ou perigoso, construindo uma inscrição no mundo para além da infração. 

 

 

O SUICÍDIO NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ÁREA DE SAÚDE 

 

Amanda Milani de Araujo; Renata Andrade Santos Pereira; Rosane de Albuquerque 

Costa; Caroline Parizi Marocco; Bianca de Queiroz Pereira Sassi (UNESA) 

 

Trado como tabu por todo corpo social, inclusive pelos profissionais de saúde, o suicídio é 

abordado nos cursos da área de saúde, de maneira pouco condizente a real gravidade da 

temática, refletindo diretamente nos serviços prestados à população em todos os níveis 

de complexidade do sistema de saúde. A abordagem técnica, científica no decorrer das 

graduações corrobora um despreparo já existente na realidade de atendimento desta 

demanda. Propor maiores discussões sobre o tema nos currículos acadêmicos trará maior 
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visibilidade à questão e ressaltará as inconsistências da formação e as atitudes destes 

futuros profissionais frente àqueles que serão atendidos por eles. 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE JUNTO AOS JOVENS: 

a artimanha de conviver no conflito 

 

Júlia Dutra de Carvalho (PPGPPSI/UFRGS); Analice de Lima Palombini 

 

Problematizar as práticas de cuidado na eminência de conflitos no contemporâneo – esse 

é o enunciado da pesquisa em meio a penalizações excessivas de jovens que, segundo o 

Estado, cometem e vivem situações de vulnerabilidade. Urge atentarmos para nossas 

práticas como profissionais e como nossas decisões emergem no trabalho – o que 

acontece que o profissional e sua equipe tomam decisões que nos parecem punitivas? 

Quantos tempos são necessários para formar nosso olhar? A pergunta enunciada surge a 

partir de práticas desenvolvidas com jovens em políticas públicas de saúde, assistência e 

segurança. Nesse contexto, experimentamos um lugar problemático, pois, sob a égide da 

Garantia de Direitos percorremos as redes de saúde, assistência, educação, segurança, 

que denunciam práticas punitivo-repressivas existentes em processos de cuidado, 

educação e execução de medidas protetivas e socioeducativas. Nesse sentido, estamos 

atentos às relações que se estabelecem entre serviços - na intersetorialidade. No 

acompanhamento juvenil assisti o escancaramento daquilo que já acontece antes mesmo 

da existência de um processo formal, indicando a criminalização, juridicialização e 

judicialização dos atos dos jovens brasileiros. Como pensar o conviver com o conflito, e 

ainda assim pensar práticas reflexivas de liberdade com a juventude? O projeto questiona 

o encontro das práticas com as legislações e instrumentos normativos que compõem a 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Será a partir da noção de saúde coletiva 

utilizada pelo SUS (Lei n.º 8080) que versa sobre a capacidade do sistema em resolver 

situações relacionadas à saúde/doença dos usuários e/ou atendê-los de forma adequada 

em todos os níveis de atenção que tensionaremos nossas práticas. Ao levar à radicalidade 

esta noção fui conduzida para as práticas reflexivas sobre a ética. E nesse sentido, o 

exercício a se fazer envolve a inquietação de si (cuidado de si) e o conhecimento de si 

muito explorado por Michel Foucault nos três últimos seminários: Hermenêutica do Sujeito, 

O Governo de Si e dos Outros e A coragem de Verdade. Mas de que ethos estamos falando? 

Que relações nos fazem nessas tramas de cuidado? O tema das nossas relações enquanto 

brasileiros aparece transversalmente, mas não como algo de suma importância para 

pensar o para quem são as políticas públicas, e por quem elas são pensadas e executadas. 

É com essa relação conflitiva que o olhar encontra quando se choca com o tempo e suas 

camadas. Ao tomar a noção de parrhesia como interlocutora dessas problematizações 

trazidas pela saúde coletiva para pensar uma vida que encontra, fora das lógicas de 

punição, práticas de convivência com o conflito, esbarro na questão da expressão – modo 

de estar no mundo e se comunicar com ele. Tomar a parrhesia, portanto, nessa pesquisa, 

não é procurar onde está a parrhesia grega no contemporâneo, nem a atualização de um 

modo libertário aprisionado pela dominação, ou pelos jogos de poder, mas sim, percorrer 

orientada pelo afeto, as práticas, e ao provocá-las poder quem sabe mudar o valor da 

moeda – reflexionar sobre aquilo que sabemos, mas que permanece em silêncio. Não 

orientada por um dever ser (legalista ou garantista dos Direitos Humanos), nem entregue 

a uma liberação, que não se produz como refletiva com relação à ética. Talvez a tentativa 

de considerar o como nós brasileiros vivemos o conflito, como ele pode ser um bom 

dispositivo para pensar nossos modos de viver e conviver. 
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POTENCIALIDADES E DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE: 

interfaces entre equipamentos especializados da saúde mental 

e da assistência social em Contagem-MG 

 

Kelly Dias Vieira (UFMG) 

 

A pesquisa propõe-se a discutir a intersetorialidade entre as políticas públicas de 

Assistência Social e Saúde Mental, em seu nível de atenção especializado, no Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e Centro de Referência Especializado da Assistência Social 

(CREAS), a partir da observação das práticas e relações estabelecidas entre ambos em 

que a necessidade de interlocução entre os profissionais que compõem suas equipes se 

faz imprescindível. Foi efetivada pesquisa de campo e realizadas entrevistas 

semiestruturadas com profissionais da rede que atuam nos equipamentos e na gestão 

destas políticas em Contagem/MG. Recorreu-se ao método cartográfico proposto por Gilles 

Deleuze e Félix Guattari. 

 

 

PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL: 

a construção de itinerários para o enfrentamento do estigma e do autoestigma 

 

Adriana Leão; Carina Teixeira de Almeida, Larissa Alves do Nascimento (UFES) 

 

Trata-se de projeto de pesquisa em caráter de Iniciação Científica e tem como objetivo 

geral do estudo analisar e discutir os processos de estigmatização e de estigma 

internalizado das pessoas com a experiência do transtorno mental. A estigmatização 

apresenta-se como um obstáculo no processo de recuperação das pessoas e dada a sua 

importância e escassez do tema na literatura científica brasileira no campo da saúde 

mental, busca-se produzir mais conhecimentos acerca dessa temática, a partir da visão 

das pessoas envolvidas em algum evento que proporcione a convivência no território, na 

comunidade. 

 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E PRODUÇÃO DE CUIDADO 

 

Mariana Meireles Duarte 

 

Trata-se de uma revisão crítica que tem como objetivo discutir a produção acadêmica 

científica e a produção de cuidado. Busco embasamento no referencial teórico da Análise 

Institucional para construção desse texto que questiona: que tipo de pesquisas temos 

produzido? Quais as influências de nossas pesquisas no mundo? Fazendo uma crítica ao 

modelo positivista de realizar pesquisa, a Análise Institucional visa o acesso ao plano de 

coemergência de sujeito e mundo na procura por pistas metodológicas que valorize e cuide 

da potência e da liberdade da vida. Concluindo, esse trabalho pretende mostrar o potencial 

aspecto cuidador de uma escrita acadêmica. 
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PSICODINÂMICA DO TRABALHO EM SAÚDE MENTAL: 

o caso dos profissionais de um CAPS III da Baixada Santista 

 

Lislaine Santos Guimarães; Prof.ª Dr.ª Laura Câmara Lima; 

Prof. Dr. Sidnei José Cazeto (UNIFESP) 

 

O objetivo geral da pesquisa é conhecer e intervir sobre os fatores relacionados à 

organização do trabalho que provocam prazer, sofrimento e adoecimento nos profissionais 

de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) de um município da Baixada Santista. Os 

objetivos específicos são dar oportunidade para os trabalhadores refletirem juntos e 

estabelecerem trocas verbais a respeito do coletivo de trabalho; facilitar a construção de 

resistências e de novas formas de organizar o trabalho; incentivar processos de Educação 

Permanente na unidade como forma de fortalecer esses sujeitos. O referencial utilizado 

será a Psicodinâmica do Trabalho. Os sujeitos serão profissionais da instituição. 

 

 

PSICOLOGIA: 

da clínica individual à saúde coletiva 

 

Juliana Marion; Marilise Ferreira; Caroline Rubin Rossato Pereira (UFSM) 

 

Este trabalho objetiva apresentar uma reflexão sobre a trajetória histórica da psicologia 

desde uma prática voltada para a clínica individual à sua inserção na saúde pública. Tal 

discussão pautou-se em uma revisão não sistemática da literatura. Esse novo campo exige 

que as bases da atuação do psicólogo sejam repensadas, buscando adaptá-los aos 

princípios do Sistema Único de Saúde. Para isso, percebe-se como fundamental a 

realização de pesquisas e a ampliação do foco individual ainda presente em muitas 

instituições formadoras, abrindo espaço para a perspectiva coletiva e olhar integral do 

sujeito, favorecendo uma formação crítica e alinhada com as demandas sociais. 

 

 

REFLEXÕES SOBRE A MASCULINIDADE E A SAÚDE DO HOMEM 

 

Marilise Ferreira; Caroline Rubin Rossato Pereira; Juliana Marion (UFSM) 

 

Percebe-se um movimento crítico de problematização das políticas públicas brasileiras. No 

que se refere à saúde do homem, notam-se presentes estereótipos relativos à 

masculinidade, que podem exercer influências na relação do homem com os serviços de 

saúde, na atenção oferecida a esse público e efetividade das intervenções. Por entender 

que a cultura influencia a forma de ser e pensar, este trabalho busca problematizar, 

através de uma revisão não sistemática da literatura, aspectos sociais que podem 

interferir na atenção à saúde do homem. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de 

modificação da representação social dos cuidados com a saúde dessa população. 

 

 

REFLEXÕES SOBRE LAZER E COTIDIANO EM RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS 

 

Adriana Gonçalves Queiroz (UFMG/PBH), Ana Cláudia Porfirio Couto (UFMG) 

 

Este trabalho busca compreender como moradores de Residências Terapêuticas de Belo 

Horizonte vivencia o lazer em seu cotidiano. Para tal, foram realizadas observações do 
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cotidiano de moradores de duas RTs de maio de 2014 a março de 2015. Notou-se, que o 

lazer dos residentes está intimamente relacionado à sua história de vida anterior e durante 

a institucionalização manicomial. E que tendo o cotidiano como cenário, onde 

transformações sociais acontecem o lazer convida os moradores a se posicionarem em 

cada encontro fora dos muros. 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DE RESIDENTES EM SAÚDE MENTAL 

E EM PSIQUIATRIA NO CERSAM LESTE 

 

Ana Tereza Medrado; Daniela Tonizza de Almeida; Isabel Resende; Maria Goreti Marques; 

Pedro Braccini Pereira; Maria Tereza Granha Nogueira (CERSAML/PBH) 

 

Introdução:  

 

Os Programas de Residência Multiprofissional em Psiquiatria e em Saúde Mental do 

Hospital Odilon Behrens/Prefeitura de Belo Horizonte têm como objetivo a formação em 

serviço de especialistas em Psiquiatria e em Saúde Mental. Os cenários de prática são os 

diversos serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial do município, dentre os 

quais se destaca o Centro de Referência em Saúde Mental Leste, caracterizado como um 

Centro de Atenção Psicossocial III, especializado no atendimento de urgência e crise para 

pessoas com transtorno mental grave e persistente e/ou uso abusivo de drogas. Nesse 

contexto, observa-se uma grande prevalência de sujeitos psicóticos usuários de drogas e 

em situação de vulnerabilidade social, o que dificulta o manejo clínico e requer 

intervenções complexas.  

 

Objetivos:  

 

Descrever quais as competências, habilidades e atitudes que são desenvolvidas na 

experiência da residência e de que forma a instituição tem contribuído para a formação 

de profissionais aptos a desenvolver ações de promoção, prevenção, atenção e 

reabilitação com essa população.  

 

Metodologia:  

 

Trata-se de uma análise da experiência de preceptoria a partir de atividades avaliativas 

desenvolvidas com residentes, tais como, estudos de caso, relatórios e outros documentos 

institucionais, no período de 2012 a 2015.  

 

Resultados: 

 

 Observa-se que a experiência da residência contribuiu para: o aprendizado tanto de 

atividades específicas de determinada categoria profissional como de atividades 

interdisciplinares pautadas no acolhimento, no vínculo e na responsabilização; a aquisição 

de conhecimentos e habilidades para avaliação psiquiátrica e psicossocial, elaboração de 

Projeto Terapêutico Singular e desenvolvimento de um repertório de ações que 

descentralizem a contenção e medicalização e que promovam a autonomia, a construção 

de laços sociais e a redução de danos; habilidade em promover a articulação de uma rede 

intersetorial, através de atenção conjunta ou transferência responsável de cuidado; a 

competência para articulação entre teoria e prática nos processos de raciocínio clínico e 

de tomada de decisão; desconstrução de preconceitos e julgamentos morais associados 
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a sujeitos psicóticos usuários de drogas; a competência para o trabalho em equipe. A 

contribuição da instituição nesse processo foi à disponibilidade de acolhimento do 

residente pela equipe multiprofissional e da gerência, garantindo uma agenda de 

atividades e supervisão e promovendo uma interlocução com a coordenação das 

residências. A preceptoria contribuiu através de orientações, discussões, apoio e avaliação 

das ações do residente no cenário de prática, bem como promovendo reflexões teóricas 

sobre elas. 

  

Considerações finais:  

 

Considera-se que os programas de residência analisados caracterizam-se como 

experiências inovadoras de formação condizentes com os princípios da reforma 

psiquiátrica e as diretrizes das políticas nacionais sobre drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde. 
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RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO VOLUNTÁRIO NO 

CAPS RENASCER EM BELÉM/PA 

 

Brenda Nunes Corrêa; Daniel Társis Ferreira de Lima; 

Jacqueline Suellen de Sousa Chaves (UFPA) 

 

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) constituído como um serviço substitutivo aos 

hospitais psiquiátricos no país, favorece através da equipe multiprofissional, atividades 

que possibilitam o cuidado à saúde mental. Com o objetivo de explicitar a importância da 

inserção de alunos(as) de Psicologia nesse espaço, relataremos as experiências 

vivenciadas enquanto estagiários voluntários no CAPS Renascer em Belém/PA, no período 

de Maio a Julho de 2015. O estágio possibilitou conhecer a atuação do psicólogo, além de 

recorrentes discursos da equipe centralizados na medicalização, suscitando reflexões 

quanto ao discurso acadêmico e a atuação nesse espaço de acolhimento à saúde mental. 

 

Palavras-chave: CAPS. Saúde Mental. Experiência de estágio. Psicologia. 
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL E INTERDISCIPLINARIDADE: 

a atuação do assistente social 

 

Jennyfe Sabrine Batista de Freitas, Samira de Alkimim Bastos, Gisele Martins dos Santos, 

Jessica Fernanda Gonçalves (UNIMONTES) 

 

O presente trabalho buscou analisar na perspectiva da interdisciplinaridade e da 

especificidade da intervenção profissional, o cotidiano de Assistentes Sociais residentes 

em Saúde mental. Verifica-se que ao mesmo tempo em que a interdisciplinaridade 

promove a democratização dos espaços de trabalho, se mal implantada pode trazer uma 

certa descaracterização dos profissionais. Assim na experiência profissional aqui 

apresentada, as Assistentes Sociais tem buscado, formas de se ater às intervenções 

específicas.   Pode-se perceber a partir de relatos de profissionais e usuários dos serviços 

onde as Assistentes Sociais residentes estão inseridas, que tem crescido o 

reconhecimento do trabalho exercido pelo Assistente Social. 
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RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE MENTAL E 

O PROCESSO DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

Isabella Cristina Barral Faria Lima (L@GIR/UFMG) 

 

A partir de uma revisão exploratória da literatura, propomos neste trabalho uma reflexão 

sobre as Residências Multiprofissionais em Saúde Mental em curso no Brasil. Embora 

saibamos dos avanços produzidos pelas Reformas Sanitária e Psiquiátrica no país, é certo 

que os processos de formação e trabalho no campo da saúde coletiva e saúde mental 

ainda estão sendo construídos. A instituição dos Programas de Residência em Saúde, por 

se configurarem como formação em serviço, servindo a lógica do cuidado na rede, aparece 

como uma possível estratégia de capacitação. 

 

 

SAÚDE COLETIVA E SAÚDE MENTAL: 

os afetos na atenção à saúde 

 

Maísa Melara (UNILA) 

 

A Saúde Coletiva (SC), ao mesmo tempo campo científico e de prática profissional, busca 

o caminho que melhor articula as relações sociais nos espaços produtores de saúde. Neste 

sentido, emergem questões referentes à atenção à saúde, bem como a atuação do 

profissional de SC: ao considerar a SC como atividade que se propõe científica, o 

profissional poderia trabalhar com a produção da saúde sem atentar para os fenômenos 

causadores das doenças? Sugere-se, então, uma dissociação do “Processo Saúde-

Doença” e colocá-lo como um “Processo-Saúde”? O que é Saúde? É plausível que haja 
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saúde sem a ideia de doença? Quais seriam os espaços e territórios definidos em que se 

possa produzir saúde? 

 

 

SAÚDE DO HOMEM: 

corpos em discursos 

 

Thalita Rodrigues (UFMG), Jhonatan Jeison Miranda (UFMG), Alberto Mesaque Martins 

(UFMG e Fiocruz), Mateus Aparecido de Faria (UFMG), Douglas Marcos Pereira de 

Paula (UFMG), Priscila Neves Silva (Fiocruz), Celina Maria Modena (Fiocruz) 

 

Este estudo busca compreender o lugar do corpo nos discursos sobre gênero e saúde de 

usuários da Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte/MG. Na perspectiva da Análise 

do Discurso e da teoria da performatividade de gênero, analisou-se o corpus proveniente 

de entrevistas com 10 usuários. Os resultados revelam a presença de resistências no 

cuidado com o corpo tanto frente ao biopoder quanto como lugar masculino nos discursos 

binários e naturalizantes de gênero, onde se encontrou a performatização de um corpo 

impenetrável, resistente e provedor. 

 

 

SAÚDE E CONTEXTO SOCIOECONÔMICO: 

o olhar da psicologia sobre a infância pobre 

 

Carolina Pimentel Batitucci; Carolina Silva de Souza (UFES) 

 

Foi construída, ao longo da história, uma forma de pensar a infância como etapa de 

formação para a vida adulta, colaborando para que este momento da vida se tornasse alvo 

de interesse social, acadêmico e técnico. No presente trabalho realizaremos uma análise 

crítica de trabalhos cientifico no campo da saúde, através da revisão bibliográfica de 

estudos voltados, em especial, a infância pobre. Assim, acreditamos poder contribuir para 

a desconstrução de uma psicologia que reafirme padrões excludentes e desqualificadores 

de certos modos de existência, refletindo criticamente a dimensão ética do trabalho do 

psicólogo na saúde como prática de cuidado. 

 

 

SAÚDE MENTAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Jader Otavio Dalto (UTFPR/UNIFIL) 

 

Este trabalho apresenta resultados de uma investigação bibliográfica que tem por objetivo 

analisar resultados de pesquisas sobre saúde mental de professores da Educação Básica. 

Para tanto, foi realizada uma busca no Portal BVS Psicologia Brasil, a partir das expressões 

saúde mental e professor/professores. Os resumos dos trabalhos encontrados foram 

analisados, buscando identificar características das pesquisas desenvolvidas, bem como 

os resultados e conclusões. Verificou-se a prevalência de pesquisas qualitativas que 

mostram, em geral, que fatores como exaustão emocional, realização profissional, 

depressão interferem no desempenho docente, indicando que a saúde do professor é um 

aspecto que muito interfere na qualidade da educação. 
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SAÚDE MENTAL E ARTE: 

experiências possíveis no contexto da saúde mental 

 

Larissa Moraes Moro (PUCRS); 

Félix Miguel Nascimento Guazina (Centro Universitário Franciscano) 

 

Este trabalho apresenta uma reflexão acerca das possibilidades da arte no campo do 

cuidado em saúde. Realizou-se uma revisão teórica sobre saúde mental e arte na literatura 

científica e em outras bibliografias buscando diversas experiências da arte e do cuidado 

em saúde mental. Utilizamos os conceitos de Benjamin (1987) e Larrossa Bondía (2002) 

sobre a noção de experiência. Nesse sentido, apresentamos as experiências de Qorpo-

Santo, Osório César, Nise da Silveira e Fernando Diniz. A preocupação em construir 

propostas de serviços de saúde mental aponta para uma nova forma de pensar a arte 

como possibilidade de criação e produção de vida. 

 

Palavras-chaves: Saúde Mental; Arte; Cuidado; Experiência. 

 

 

SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DA REALIDADE BRASILEIRA: 

as peripécias de uma equipe multiprofissional 

 

Aidecivaldo Fernandes de Jesus; Solange L’Abbate (Unicamp) 

 

A presente pesquisa se propôs a investigar a Saúde Mental sob os vários ângulos possíveis 

no espaço de uma tese. Considerando a inserção técnica e política do primeiro autor na 

área, o trabalho pretendeu abordar a questão nos diferentes níveis vivenciados por ele e 

pela equipe de profissionais, na qual esteve inserido. A fundamentação teórica básica 

principal, na análise dos resultados, deu-se com a utilização dos conceitos operacionais e 

o instrumental teórico-metodológico da Análise Institucional sistematizada por René 

Lourau. Com relação às políticas públicas foram analisadas algumas diretrizes propostas 

pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias Estaduais e, principalmente, pela esfera 

municipal. Tal estratégia não se deu a partir das portarias e/ou leis implantadas, mas sim 

da forma como estas são colocadas no cotidiano dos profissionais ou sua implantação nos 

serviços. Por exemplo, ao analisar os relatórios finais das Conferências Nacionais de 

Saúde Mental focalizado no tema “município de pequeno porte” pode-se assimilar, nos 

discursos dos atores presentes, o ponto de vista da Sociedade Civil em relação ao 

tratamento a ser dado aos portadores de transtornos mentais. A pesquisa teve origem 

numa encomenda feita ao pesquisador pelo gestor de saúde do município de 

Paraisópolis/MG. Este município, com cerca de 20 mil habitantes, assemelha-se a 79% 

dos municípios mineiros, que, para implantar um Centro de Atenção Psicossocial à Saúde 

(CAPS) no seu território, deveria estabelecer uma pactuação com outros municípios, o que 

não era pretendido pela prefeitura municipal. Sendo assim, o caráter da encomenda feita 

ao autor foi a de assumir a coordenação do matriciamento entre os setores de Saúde 

Mental e Estratégia Saúde da Família, locais, além da assessoria à gestão de saúde para 

construção da rede de cuidados aos portadores de transtornos mentais e seus familiares, 

com objetivo de instrumentalizar/capacitar a equipe-assistente para atender ao desafio 

(im) posto. A finalidade principal do trabalho foi compreender as singularidades dessa 

proposta nesse município, tendo em vista, portanto, à consolidação da atenção primária 

como estratégia de ação do serviço. O processo que se deu a posteriori, de certa forma, 

foi a construção conjunta de uma espécie de “modelo” de serviço compatível e pertinente 

à realidade dos pequenos municípios brasileiros e suas conjecturas socioeconômicas e 
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culturais. Por exemplo, com atuações territoriais que viabilizem um atendimento 

qualificado aos portadores de transtornos mentais comuns, e/ou que não possuem perfil 

clínico adequado a permanência/atendimento em um CAPS. Além disso, observou-se o 

enorme potencial de capacitação dos profissionais assistentes, a partir da análise do seu 

cotidiano de trabalho e/ou de suas implicações. Dado a relevância desse processo, optou-

se por atribuir a essa forma de atuação um formato de pesquisa-intervenção, visando à 

elaboração do doutorado em Saúde Coletiva, do primeiro autor. Para tanto, conforme já 

dito, utilizou-se da Análise Institucional, a partir dos conceitos de instituição, implicação, 

analisador, transversalidade e restituição. A utilização de dois tipos de diários – o de 

pesquisa individual e o institucional coletivo - permitiu o resgate do processo de 

institucionalização da equipe de Saúde Mental, propiciando a apreciação de suas práticas 

cotidianas, tanto em relação á aspectos intersubjetivos, como à forma de prestar 

assistência aos usuários. Em síntese, nesse sentido, as implicações da equipe bem como 

as do autor da tese foram colocadas em análise. A principal ferramenta utilizada com este 

fim foi o chamado Dom Queixote – um diário institucional coletivo, cujo nome foi inspirado 

em Dom Quixote – que retirou os atores de seu silencio fazendo-os revelar tensões, 

intenções, posições e proposições na construção do seu cotidiano. Cabe esclarecer que 

essa feliz analogia proposta por uma colega de equipe, ao apelidar nosso diário coletivo, 

revela ou sugere a potencialidade dessa ferramenta, na convivência de um grupo de 

pessoas, para desvelar sua dinâmica. Basta retomarmos algumas das características 

desse ícone em nossa cultura – Dom Quixote – o qual, simbolicamente, representa as 

ações instituintes em relação ao nosso dia-a-dia instituído, portanto institucionalizado. 

Assim como o Dom Queixote nos revelou que a “fantasia” de funcionarmos conjuntamente 

não pode aceitar os aparatos da existência moderna dos serviços de saúde ainda médicos-

centrados. Infelizmente há uma cultura hegemônica onde a “tecnologia dura”, baseada, 

por exemplo, nas ilusórias propostas da indústria farmacêutica e suas pílulas de felicidade, 

oferece um conceito de prática clínica engessada ou degradada. Revelou também, de 

maneira instituinte e efetiva, que além de técnicos, somos humanos no cotidiano e, 

portanto, nessa condição inevitável, deve-se buscar a construção das práticas. Concluindo, 

o diário institucional coletivo explicitou o papel apropriado e enriquecedor da convivência 

(e/ou da atuação multiprofissional), quando esta deve superar a teimosia/rigidez técnica 

para avaliar (ou construir) a prática clínica nos serviços de saúde. Saliente-se, nessa 

conclusão, a operacionalidade da AI e seus conceitos para a consolidação dessa pesquisa. 

Ou seja, refletir sobre o conceito de instituição mediante os três momentos 

instituinte/instituído/institucionalização, implicação, transversalidade, analisador e 

restituição foi realmente um “organizador” do nosso caminhar por este universo 

investigado. Entendemos que analisar o dia-a-dia do serviço utilizando-se desses conceitos 

permitiu desvendar os atravessamentos do ato clínico, a complexidade das demandas 

diárias enquanto disputas entre sujeitos, além de ordenar e, portanto, potencializar a 

elaboração adequada das inúmeras informações e ideias preconcebidas nesse campo. 

Em síntese, torna-se pertinente afirmar que a Análise Institucional efetivamente é mais 

uma abordagem teórico-metodológica que pode facilitar a construção de serviços de 

saúde mental mais eficientes no atendimento aos seus usuários. 

 

 

  



60 

 

SAÚDE MENTAL: 

política pública, espaço de atuação do assistente social 

 

Natália Leone e Silva (IAMSPE/SP); Ana Iochabel Soares Moretti (IAMSPE/SP) 

 

O Serviço Social vem conquistando cada dia seu espaço em todas as expressões da 

questão social, assim consiste como uma das extensões profissionais a atuação no campo 

da saúde mental, engajados na luta pela efetivação dos direitos dos usuários que dela 

dependem.Pode se considerar que a loucura venha a ser a manifestação de uma doença 

conhecida há mais tempo na história da saúde médica. Repleto de misticismo 

concedevários aspectos: poderes sobrenaturais, maldição dos Deuses, castigo de Deus, 

possessão por demônios, como uma experiência diferenciada da vida, etc. No século XVIII, 

os hospitais psiquiátricos e o médico psiquiatra, surgiram como um novo modo de encarar 

a saúde – uma cura, de forma que estes deveriam assumir a figura de salvadores apoiados 

por um discurso terapêutico e de controle da situação de loucura. Silveira, (2011, p. 193) 

considera que a “loucura” é um fenômeno sociocultural que possui marcas da sociedade 

a qual pertence. Na década de 1960, Thomas Szasz nos Estados Unidos, postulou que a 

esquizofrenia e a histeria eram nada mais que problemas de vida, um conjunto 

heterogêneo de problemas pessoais, éticos e efetivos que necessitavam uma modalidade 

diferente de intervenção (BISNETO, 2007, p. 178 e 179). Já na década de 1970, ainda 

nos Estados Unidos um grupo de Terapeutas Radicais, considerou que os transtornos 

mentais eram manifestações de alienação social. O movimento de Reforma Psiquiátrica 

Brasileira surgiu em 1978 em meio a crise, denuncias e críticas que persistiam no contexto 

da saúde pública. Diante deste cenário, via-se a necessidade de desconstruir a assistência 

psiquiatra hospitalar da forma como existia e encontrar mecanismos para favorecer a 

reconstrução de uma rede efetiva, integral, emancipatória e organizada de atenção aos 

usuários da rede de saúde mental, daqueles pacientes institucionalizados que daquele 

momento em diante sairiam um espaço de convívio social. (SILVEIRA, 2011, pág. 129). 

Podemos encontrar em escritos de livros que o Serviço Social no Brasil teve sua primeira 

experiência na Saúde Mental em 1946 nos Centros de Orientação Infantil e Centros de 

Orientação Juvenil, os assistentes sociais eram designados para desempenhar estudos de 

caso das famílias, das crianças e dos adolescentes, a fim de prevenir as neuroses na 

infância. Segundo Vasconcelos (2000) as primeiras escolas de Serviço Social, procuraram 

inserir os profissionais nos hospitais Psiquiátricos para desempenhar as funções voltadas 

para a área da assistência social. Segundo Bisneto (2007) o Serviço Social na Saúde 

Mental passou por três momentos: 1946 primeiras inserções, utilizando de modelos de 

práticas higienistas, caritativos, clínicos, atuando nos manicômios estatais; 1970 intervia 

através dos modelos de estudo de Caso, Grupo e Comunidade, atuando em 

estabelecimentos filantrópicos e privados; e em 1990 preserva algumas tendências 

metodológicas, com presença das correntes institucionais da saúde mental e da 

psicanálise.Após o Golpe de Estado de 1964, o governo propôs uma reforma no sistema 

de saúde e previdência, onde o atendimento psiquiátrico passou a ser realizado pela rede 

previdenciária, que resultou no aumento dos números de hospícios pelo país, com isso 

houve inserção significativa do Serviço Social nos hospícios e hospitais psiquiátricos que 

se deu a partir da uma exigência do INSS -Instituto Nacional de Previdência Social.Alguns 

relatos de autores assim como Bisneto (2007), apresentam que o grande problema para 

o governo nos hospícios no fim dos anos 1960 não era a loucura, mas sim a pobreza, o 

abandono, a miséria e a ausência de rede de suporte familiar e comunitário. Levando em 

considerações as problemáticas expostas por Bisneto (2007), a nossa realidade atual não 

é muito diferente. É estrutural a realidade de pobreza, miséria e ausência de uma rede 

efetiva e suporte familiar e comunitário para o atendimento de pessoas com transtorno 
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mental. Os loucos assim chamados, ainda são excluídos, rotulados, vivem as margens da 

sociedade as quais pertencem. Contudo levamos em consideração as conquistas que a 

Reforma Psiquiátrica alcançaram, permitiram a expansão de serviços alternativos para o 

atendimento na saúde mental, facilitando a atuação dos assistentes sociais na 

intervenção das expressões da questão social no campo da saúde mental. O assistente 

social é um profissional importante dentro da multidisplinaridade do processo de 

efetivação da Reforma Psiquiátrica, possui uma formação voltada para os aspectos 

sociais, além de ter granjeado espaço nos novos dispositivos que foram criados.O 

Assistente Social possui conhecimento técnico e competências para atuar nas demandas 

de expressões da questão social também no campo da saúde mental. Segundo Bisneto 

(2007) a saúde mental depende do trabalho do assistente social em conjunto com 

atendimento da família, comunidade, juntos aos direitos sociais, na concessão de 

benefícios previdenciários, no acompanhamento fora do ambiente hospitalar, no Centro 

de Atenção Psicossocial, nos Núcleo de Atenção a Saúde da Família, nas Residências 

Terapêuticas, nas Unidades Básicas de Saúde, entre outras ações que venham 

proporcionar, efetivar os direitos das pessoas com transtorno mental e fortalecimento 

crítico não aceitação da condição de diferente. Afirma Rosa (2002) que Basaglia propõe 

uma nova maneira de compreender e lidar com a loucura, “Entende que a questão a ser 

enfrentada é a emancipação, a ampliação do poder de trocas do portador de transtorno 

mental, não a cura ou a reparação, mas a reprodução social dos portadores de transtorno 

mental e, consequentemente, a sua reinserção no mundo social.” Por fim a Saúde Mental 

assim como qualquer outra área em que a demanda de questões sociais sejam exigidas, 

podem contar com os conhecimentos do Serviço Social. Na complexidade do mundo 

capitalista e do trabalho exige se urgência para a ampliação de pesquisas, teorias e relatos 

com objetivo de enriquecermos o campo de atuação dos assistentes sociais na efetivação 

da Reforma Psiquiátrica. Além disso, necessitamos de profissionais empenhados em lutar 

pelos direitos das pessoas com transtorno mental. 
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SENTIDOS DE GÊNERO E SAÚDE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

 

Eliane Cadoná (URI/FW); Bruna Soresen (URI/FW); Marlene Neves Strey (PUCRS) 

 

O referido estudo, de caráter documental, faz parte do Grupo de Pesquisa em Psicologia 

da URI - Campus de Frederico Westphalen, parceiro do grupo de pesquisa de Relações de 

Gênero da PUCRS. Norteado pelas perspectivas do Construcionismo Social, das Teorias 

Feministas e da Saúde Coletiva, objetiva, por intermédio da Análise de Discurso, 

problematizar sentidos de Gênero e Saúde presentes em materiais de domínio público 

elaborados pelo Ministério da Educação, destinados à Educação Infantil e ao Ensino 

Fundamental. Discute a naturalização de estereótipos e modos de existência, 

evidenciando a necessidade de problematizar Políticas Públicas sob uma perspectiva 

crítica. 

 

 

SUICÍDIO COMO NOTÍCIA: 

representações sociais de mortes autoprovocadas entre os anos de 1903-1910 

 

Lenniara Pereira Mendes, Marivaldo Aparecido de Carvalho (UFVJM) 

 

O suicídio está ligado a um caráter de complexas relações sociais e pessoais, envolvendo 

o sentido da vida. O objetivo foi analisar sócio antropologicamente “imagens do suicídio” 
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nas notícias em jornais entre os anos de 1903 e 1910 na região de Diamantina-MG. Foram 

encontradas doze notícias de suicídio. O suicida era representado como indivíduo de má 

criação, considerado uma pessoa que não seguia o caminho de Deus. Visão, que permeia 

o imaginário social, evidencia o preconceito social e religioso da pessoa que suicida. 

Espera-se que esta pesquisa possibilite entender a representação social do suicídio, bem 

como repensar a sociedade atual. 

 

 

SUICÍDIOS ENTRE IDOSOS NO PERÍODO DE 2010-2012: 

subsídios para a enfermagem 

 

Tatiana Marques dos Santos, Maria Angélica de Almeida Peres (EEAN/UFRJ) 

 

Objetivos: Identificar os óbitos, definir diferentes fatores associados e traçar um perfil 

epidemiológico para a prevenção da saúde de idosos com risco de suicídio. Estudo 

quantitativo com base nos dados do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde. Resultados preliminares: Dos homens que cometeram suicídio, 63,52% eram 

brancos, 52,07% com idade entre 60 a 69 anos, 54,18% casados e, 67,33% realizaram 

em casa. Embora em percentual menor, as mulheres apresentam o mesmo perfil. O 

conhecimento desses dados permite a elaboração de estratégias para atuação nos 

serviços de saúde com foco na prevenção do suicídio entre idosos. 

 

 

TRAJETÓRIA DE USUÁRIOS COM FREQUENTES REINTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS 

NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) 

 

Gabriela Lemos de Pinho Zanardo; Kátia Bones Rocha; Adolfo Pizzinato (PUCRS) 

 

Na atenção à saúde mental, as frequentes reinternações psiquiátricas são extensamente 

estudadas, porém poucas pesquisas são brasileiras. Este estudo foi realizado em Porto 

Alegre e analisa as reinternações psiquiátricas em um hospital geral e a relação com o 

acompanhamento dos usuários na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), num recorte 

qualitativo. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com usuários com histórico de 

reinternações e acesso a diferentes serviços da RAPS. Os resultados preliminares apontam 

o vínculo com profissionais como facilitadores no acesso aos serviços e a dificuldade de 

aderência ao tratamento como uma barreira, dados que estão em consonância com a 

literatura internacional vigente. 

 

 

TRANSFORMANDO CONCEITOS EM OPERADORES DA PRÁTICA: 

a experiência do PET na rede de saúde mental em Niterói 

 

Renata A. P. Monteiro (PET-Redes/UFF); 

Karina Moraes Bermudez (PET-Redes/FMS de Niterói) 

 

A experiência demonstra que os conceitos estabelecidos em leis e portarias, assim como 

os ensinados em sala de aula, não garantem, por si sós, o bom desenvolvimento do 

trabalho no campo da saúde. Normativas são importantes e possibilitam direções de 

trabalho, no entanto, a forma como cada profissional se apropria e opera em sua prática 

a partir desses conceitos, é que pode facilitar ou dificultar a assistência integral aos 

pacientes. No campo da saúde mental, conceitos como vínculo, rede, clínica ampliada, 
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integralidade e multidisciplinaridade são operadores fundamentais para execução de um 

trabalho alinhado às diretrizes e ao paradigma de cuidado estabelecido pela Reforma 

Psiquiátrica. Observamos, por exemplo, no que diz respeito ao conceito de rede, que a 

existências de serviços integrados e com alguma organização não constituem, 

necessariamente, uma rede de cuidado. Essa rede de atenção não está dada de saída e 

não se basta a partir da simples existência dos serviços. A possibilidade de se fazer uma 

rede de cuidado pode se dar a partir da aproximação, de conversas constantes, de 

construção com os parceiros e com o próprio usuário de uma tessitura e sustentação 

particular a cada caso. A rede é cada profissional, cada vínculo estabelecido com o 

paciente e cada resposta dada pelo profissional à demanda endereçada. Este trabalho 

tem como objetivo trazer uma experiência de educação permanente realizada na rede de 

saúde mental de Niterói pela Universidade Federal Fluminense em parceria com a 

Fundação Municipal de Saúde deste município. Trata-se de uma iniciativa de 2 anos de 

trabalho realizado com dispositivos da rede de atenção à usuários de álcool e outras 

drogas – 8 dispositivos intra e extra-hospitalares - envolvendo 2 tutores professores 

universitários, 10 preceptores profissionais da rede e 20 alunos de graduação. Esta 

experiência é uma iniciativa do Ministério da Saúde de investimento na formação de 

profissionais de saúde aptos a trabalho no SUS. O Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde – PET-SAÚDE – é uma parceria dos Ministérios da Saúde e da Educação 

como uma ação de fortalecimento de áreas estratégicas para o SUS, em alinhamento aos 

seus princípios e necessidades. Desta forma, é uma das principais estratégias do 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), 

preconizando a permanência dos estudantes junto a profissionais de saúde em seus locais 

de trabalho. Os professores e professoras da UFF tutoriam as ações, complementando o 

círculo aprendizagem-trabalho-ensino como forma de implementar mudanças na forma de 

ensinar – aprender – trabalhar no e para o SUS. A atividade principal consiste na realização 

de atendimento de docentes e alunos aos usuários do serviço de saúde de Niterói, 

conformando, assim a integração do ensino com a assistência abrangendo os cursos de 

enfermagem, medicina, psicologia, nutrição, farmácia, educação física e odontologia. A 

proposta envolve diretamente o processo de aprendizagem que passa a ser encarado de 

forma participativa, tendo como eixo central o trabalho cotidiano nos serviços de saúde. 

Parte-se do pressuposto que no âmbito do trabalho se consolidam os comportamentos e 

formas de atuação profissional, individuais e coletivas. O modo de ação é orientado pelas 

narrativas dos usuários durante as consultas, visitas domiciliares, grupos e oficinas. A 

manifestação, com falas e conversas, compõe as narrativas de vida/saúde/doença que 

são usadas como estímulo disparador da co-construção de cenários de prevenção de 

doença e promoção da saúde, junto aos usuários, família e profissionais de saúde. Dessa 

forma, o PET possibilita ao aluno o encontro real com as situações cotidianas no campo 

da saúde, encontro este que ultrapassa qualquer leitura, colocando-os diante de cenas 

vivas e os fazendo experimentar novos sentimentos, proporcionando uma aproximação 

real com a prático do cuidado. A experiência do PET possibilita a identificação de pontos 

de aprendizagem fundamentais para o aluno, como também agrega experiência reflexiva 

aos profissionais preceptores. Do lado do profissional e dos serviços, a circulação dos 

alunos pelos serviços possibilita novas reflexões sobre o trabalho, não somente para os 

preceptores mas também para a equipe que recebe os alunos. O processo de trabalho 

ganha expressão na medida em que há uma troca de experiências nas discussões 

semanais de preceptoria e na reunião mensal com a presença de todos os alunos, 

preceptores e tutores onde se encontram e as trocas acontecem, direções são tiradas e a 

institucionalidade do programa vai se fazendo e se sustentando. A Universidade, através 

da presença de professores tutores que coordenam os grupos, tem também sua prática 

de ensino repensada e alimentada por situações da prática. Assim, uma construção 
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própria, viva e real dos conceitos se opera nos alunos. Conforme relato de um aluno sobre 

o conceito de saúde, esta passou a ser entendida por ele como um conceito “ampliado, 

que inclui a atenção à saúde física, subjetiva e social das pessoas e isso inclui também a 

subjetividade do profissional que oferece o cuidado, isso o livro não ensina, pelo contrário, 

na faculdade as coisas parecem que são muito simples, que vamos saber o que é melhor 

para o paciente”. 

 

 

VIDA EM CENA: 

protagonismo e reinvenção na saúde mental 

 

Maria Luzia Bispo de Jesus (CAPS III Jael Patrício de Lima) 

 

O grupo Vida em Cena nasceu de uma oficina de mesmo nome, cujo objetivo é 

problematizar as relações interpessoais e outras questões da vida dos usuários da saúde 

mental, utilizando a linguagem do teatro. Iniciou como atividade aberta. Porém, tornou-se 

um grupo integrado para ser explorada como ferramenta provocadora de autorreflexão e 

transformação, realizando regularmente apresentações em equipamentos de saúde e 

demais políticas públicas. A criação das apresentações é coparticipativa, representando 

uma experiência de estímulo à criatividade e ao protagonismo dos usuários. As 

intervenções do grupo têm a pretensão de fomentar essas questões, sendo seguidas de 

debate com a plateia. 
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GRUPOS DE 



67 

 

GRUPOS DE TRABALHO 

 

 

erá mantido o formato das edições anteriores do Simpósio, com atividades que 

congregam todos os participantes, como as mesas redondas, atividades culturais, 

plenária, etc. Entretanto, investiremos neste ano na construção de um espaço que 

propicie maior troca de experiências e um debate qualificado entre os participantes de 

modo mais participativo possível, através dos Grupos de Trabalho, atividade do I Encontro 

Internacional de Grupos de Pesquisa e Intervenção. A interseção dos dois eventos 

simultâneos tem por finalidade contribuir para fortalecer a educação permanente, bem 

como, a produção e a troca de conhecimentos no campo da saúde mental coletiva, em 

níveis de graduação e de pós-graduação, stricto e lato sensu, com destaque, neste caso, 

para as diversas modalidades de residências uni e multiprofissionais. 

Os Grupos de Trabalho (GT) obedecerão a três eixos temáticos que orientam a 

composição das mesas redondas e a submissão de trabalhos: 

 

1. Formação para o Trabalho em Saúde; 

2. Pesquisa em Saúde e Questões Ético-Políticas; e 

3. Intervenção e Práticas Autonomistas. 

 

Os eixos definem dimensões transversais às políticas de saúde, que serão 

priorizadas nos debates, a saber: formação, pesquisa e intervenção. No entanto, cada eixo 

poderá ser articulado aos mais diversos problemas ou questões relacionadas às políticas 

de saúde: saúde mental de adultos, crianças e adolescentes; promoção da saúde; 

humanização; uso prejudicial de drogas; violência sexual e outros tipos de violência; 

questões de gênero e etnia, envelhecimento; dimensões culturais e artísticas; questões 

relacionadas ao território; participação política e controle social; judicialização da vida; 

medicalização; etc. 

 

Funcionamento dos GTs 

 

Durante toda a manhã do segundo dia ocorrerão três GTs simultâneos, compondo 

as atividades do I Encontro Internacional de Grupos de Pesquisa e Intervenção. Os grupos 

S 
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serão temáticos correspondendo aos títulos das mesas redondas: GT 1: Formação para o 

Trabalho em Saúde; GT 2: Pesquisa em Saúde e Questões Ético-Políticas; e GT 3: 

Intervenção e Práticas Autonomistas. 

Os GTs serão coordenados pelos palestrantes das respectivas mesas do dia 

anterior e contarão com a relatoria de dois participantes para apresentação na plenária 

final do evento. No início da tarde, teremos um espaço dedicado ao compartilhamento das 

produções dos GTs, com o objetivo de se produzir um diálogo sobre a articulação entre 

formação, pesquisa e intervenção no agir em saúde coletiva e saúde mental. 

Os participantes das mesas-redondas são pesquisadores e profissionais 

experientes, que coordenarão os trabalhos nos GTs visando à produção de reflexões 

consistentes e fundamentadas sobre cada um dos temas. Inicialmente, os coordenadores 

convidados farão uma exposição sucinta sobre a temática, a partir de suas experiências, 

de modo a orientar as discussões do grupo. Em seguida, os apresentadores de três 

trabalhos mais significativos para a temática, selecionados dentre os inscritos e aprovados 

pela comissão científica, farão uma apresentação oral sucinta e dialogal, propondo 

questões para o grupo sobre a temática em foco. Os trabalhos a seguir, cujos títulos 

possuem um asterisco, foram indicados especialmente para subsidiarem as discussões 

de seus respectivos GTs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ementa: O objetivo deste GT é discutir sobre a situação atual da formação acadêmica 

graduada e pós-graduada, onde a Universidade tem papel preponderante, bem como da 

educação permanente de profissionais de diferentes áreas para atuação no campo da 

saúde mental coletiva, identificando os avanços recentes e os principais desafios ainda a 

vencer para uma maior capacitação e desenvolvimento de habilidades demandadas pelo 

campo na direção de um trabalho interdisciplinar, intersetorial e comunitário. 

 

GRUPO DE TRABALHO I: 
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PARA O TRABALHO EM SAÚDE 
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RELATORIA 

 

Coordenadores: Mônica Nunes, Paulo Amarante e Simone Paulon. 

Relatores: Isabella Cristina Barral Faria Lima (UFMG) e Átala Lotti Garcia (UFES). 

 

Trabalhos previamente indicados para leitura: 

 

Formação pelo Trabalho na Saúde Mental em Rede: a micropolítica de um processo 

em movimento 

Marco José de Oliveira Duarte (NEPS/UERJ) 

 

Desinstitucionalização, Formação e Cuidado: desafios para a reforma psiquiátrica  

Nina Isabel Soalheiro (EPSJV/FIOCRUZ), Danúbiah da Silva Mendes Pereira 

(EPSJV/FIOCRUZ) e Ariadna Patrícia Estevez Alvarez (EPSJV/FIOCRUZ) 

  

Sobre os Pilares da Formação em Saúde Mental: algumas indagações 

Andréa Franco Milagres (PUC Minas), Cláudia Maria Generoso (Prefeitura Municipal 

de Betim), Allisson Vasconselos Oliveira (PUC Minas), Samara Lozane Pacífico de 

Souza (PUC Minas) e Marina Fátima Souza Tavares (PUC Minas) 

 

 

O GT 1: Formação para o trabalho na saúde coletiva e saúde mental desenrolou-se em 

três momentos distintos. No primeiro deles, ouvimos os autores dos resumos previamente 

selecionados para subsidiarem o trabalho coletivo. Os autores foram orientados pela 

coordenadora do GT, Cláudia Penido, a apresentarem suas contribuições de maneira 

sintética, privilegiando questionamentos relevantes para o tema da formação para o 

trabalho.  

 

 Marco Duarte (UERJ) inicia apontando que a Formação (como dispositivo 

institucionalizado ou não) deve ser compreendida como formação em movimento, 

em ato. Não pode ser compreendida apenas como uma transmissão de saber 

verticalizada, unilateral. Essa ideia de formação é provocadora, pois questiona 

hierarquias instituídas. 
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 Em geral, a formação não acontece na lógica da rede, na lógica do território, 

não dá relevo à defesa do SUS. Pelo contrário, o hospital segue sendo um 

cenário privilegiado. Para trabalhar com lógicas diferentes é necessário que 

sejam formados trabalhadores diferentes. 

 Um dos aspectos importantes das experimentações como o PET e a Residência 

é o fato de que são experiências coletivas e trazem a dimensão da prática. Elas 

também dialogam com aquilo que não aparece nos currículos formais, como 

elementos da educação popular. 

 

 Danúbiah Pereira e Ariadna Alvarez (EPSJV/FIOCRUZ) 

 Experiência de trabalho com educação profissional de nível médio, uma das 

atividades do Grupo de Desistitucionalização, Políticas Públicas e Cuidado. 

 A experiência de formação desses profissionais que atuam na saúde mental 

(ACS, oficineiros, cuidadores) potencializa processos de desinstitucionalização.  

 

 Andréa Milagres (PUC Betim) 

 Questões: Nós temos clareza sobre a formação desejada? Como a formação 

nos cursos de graduação impacta a saúde mental? 

 Universidade timidamente engajada na Reforma Psiquiátrica 

 Pilares políticos da Reforma – amplamente difundidos 

 Dimensão clínica – defendida apaixonadamente 

 

No segundo momento, os outros participantes do GT 1 tiveram um espaço de fala (muito 

curto, dado o grande número de participantes presentes), para levantarem outros 

questionamentos ou comentarem sobre os trabalhos discutidos.  

 

 Heloisa Lima (Ouro Preto) 

 Traz a discussão da articulação entre clínico e político como fundamental. E 

lembra que as conceituações às vezes produzem fragmentação na prática 

profissional, reduzindo muito a potencialidade do trabalho. 

 É necessário reforçar a ênfase na questão do sujeito e da singularidade. O 

dispositivo teórico não pode reduzir as práticas de produção de autonomia, 

liberdade, amizade, solidariedade e cuidado. 
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 Questões: Está claro o que está sendo transmitido em relação ao conceito de 

território? As potencialidades da atenção primária estão sendo valorizadas? 

 

 Naiara (enfermeira residente do IPUB) 

 Relata sua formação em Minas Gerais: estágio em hospital psiquiátrico; 

formação não contemplou as discussões sobre atenção psicossocial. 

 

 Júlio (psiquiatra, preceptor de Residência UFF) 

 A formação em medicina tem até 2018 para implementar saúde mental como 

parte obrigatória da formação. Questão: Só médico será preceptor na saúde 

mental? 

 Questão: Como realizar pesquisas e intervenções que mobilizem as equipes de 

maneira que as modificações sigam acontecendo? 

 

 Heloísa e Miriam (PUC SP – Psicologia) 

 Relato de mobilização dos alunos para discutir a necessidade de incluir temas 

relacionados à saúde pública e à atenção psicossocial articulados à formação. 

 Experiência no PET – muito importante e possibilitou o questionamento do 

currículo do curso de graduação em psicologia 

 Questão: Como atingir novos colegas dentro da universidade? 

 

 

 Ana Luiza (UFPB) 

 Corpo docente não está muito envolvido com questões referentes à saúde 

mental. 

 Aponta para a necessidade de uma agenda para formação em saúde mental. 

 Questão: como mostrar para os alunos a importância da saúde mental? 

 

 Luciana (assistente social – Residente da RM UERJ) 

 Dentro da residência: cenários de práticas diferentes (Fórum, GT 

desinstitucionalização) possibilitam a experimentação. Importância do 

território. 

 O conteúdo aprendido parece ser alcançado, compreendido, entendido através 

da prática. 
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 Troca de saberes diferentes  construção de saberes, desconstrução de 

hierarquias. 

 Experiência do PET é muito relevante. 

 

 Liliane (SMS POA) 

 Liliane relata uma experiência em curso na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul: uma disciplina de saúde, ofertada no território e construída 

conjuntamente com a equipe do serviço de saúde e a universidade, 

possibilitando que trabalhadores, professores e alunos se encontrem e 

produzam novas construções no âmbito da formação em saúde. 

 Necessidade de rever e repensar as capacitações que chegam previamente 

formatadas para os trabalhadores, que não são poucas. 

 

 Larissa (enfermagem – Cuiabá - Tutora PET) 

 PET: favorece vínculo com serviços e propicia espaço para alunos. 

 Educação permanente em saúde seria mais potente que a capacitação. 

 

 Marcos (Enfermagem | Vitória da Conquista) 

 Relato de sua experiência na graduação, que é diferente de outras. Sente-se 

privilegiado, pois durante o curso desenvolveu práticas no território. 

 

 Caroline 

 Curso de capacitação da RAPS do MS: não contempla a todos. 

 Cuidado com a desqualificação do saber do outro tem que ser tema da 

formação. 

 

 Ivana (ES | Programa de SM) 

 Necessidade de que haja uma “deformação”, uma formação que estimule 

habilidades que são necessárias na prática, mas que muitas vezes não são 

contempladas no currículo formal. Essas habilidades têm que ser desenvolvidas 

em experimentações práticas. 

 

 Isabel 

 Como envolver os profissionais que já estão na rede? 
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Após a fala dos participantes do GT e também fazendo um tipo de encerramento para o 

trabalho realizado, Simone Paulon, Mônica Nunes e Paulo Amarante teceram breves 

considerações a partir dos trabalhos expostos e das provocações levantadas. 

 

De acordo com Simone Paulon, é fundamental que repensemos qual é a nossa posição 

em relação à política de formação, pois precisamos compreender o que nós estamos 

reproduzindo pois, afinal, formar é favorecer acontecimentos. 

 

 Qual seria nossa posição nesses jogos de poder? Por exemplo, o que estamos 

reproduzindo quando não enfrentamos o fato de a clínica ter ficado, 

majoritariamente, sob a perspectiva da psicanálise? A manutenção da clínica como 

assunto a parte, como vertente própria aos psicanalistas, dissocia política e clínica 

e moraliza o debate.  

 A dissociação entre clínico é político é fundante na nossa formação, o que dificulta 

os avanços no campo da saúde mental. Manter o privilégio da psicanálise em 

relação à clínica não seria um modo de reforçar essa dissociação? 

 

 Outras questões levantadas por ela: Programas com inserção nos territórios têm 

interferido nesta dissociação? Nossas próprias posições militantes têm 

problematizado isto? Temos colocado em análise nossas implicações com as 

próprias especialidades, instituição clínica, instituição política para mexer esses 

lugares? 

 

Por outro lado, Simone aponta que os trabalhos que foram apresentados no GT 

apresentam estratégias de saída para algumas das questões que foram colocadas:  

 

 A lógica formação-intervenção (formação em ato, em movimento no território), 

partindo da premissa de que é necessário transformar para conhecer. 

 As estratégias de contágio (como envolver os alunos? como envolver os 

trabalhadores? como envolver os colegas da universidade?). 

 

Ela traz a proposta de uma política da narratividade das experimentações em curso. 

 



77 

 

Simone propõe ainda uma agenda de formação que inclua espaços COLETIVOS – 

MÚLTIPLOS – GOGESTIONÁRIOS de INVENÇÃO dos dispositivos desta formação DE-

FORMADORA, cogestão como diretriz que possa incluir as multiplicidades das demandas, 

e menos consumo de CAPACITAÇÕES PRÊT-À-PORTER para A-lunos DESiluminados 

aprenderem a tratar PACIENTES TRANSTORNADOS. Finalmente, aponta a incoerência do 

campo da saúde mental por não se perceber como Saúde Coletiva. 

 

Paulo Amarante inicia sua fala discorrendo sobre a importância da formação em ato, da 

aprendizagem ao vivo. A partir dos relatos e das questões que o grupo trouxe, Paulo 

considera que esse tipo de formação é aquele que tem potência para transformar os 

atores envolvidos.  

 

 É necessário formar com pensamento crítico, para desencadear processos políticos 

de transformação. 

 Nesse sentido, formação não pode ser capacitação, não pode ser treinamento. 

Formação é reflexão, vincula-se com a necessidade de fazer em ato uma prática 

nova.  

 Para isso também é preciso desconstruir paradigmas ditos científicos e incorporar 

outros saberes que não sejam apenas os científicos. 

 Para o pensamento crítico, lembra de autores importantes: Madel Therezinha Luz, 

Sérgio Arouca, Lima Barreto e Machado de Assis. 

 

Retomando a questão da polarização entre clínica e política, Paulo sugere colocar a clínica 

entre parênteses, pois ela produz conhecimento sobre o sujeito, por um lado, mas também 

produz alterações no sujeito. Ele justifica que a suspensão é à la Husserl: suspender (não 

é jogar fora) para ter outro contato empírico, como possibilidade de renovação. Nesse 

sentido, a clínica deveria ser sempre posta entre parênteses. Nesse sentido, ele afirma 

existir um equívoco em supor que a clínica da Reforma renega a clínica, pois a oposição 

que existe no pensamento basagliano é à uma clínica burguesa com setting pré-

estabelecido. 

 

Para aprofundamento dessas ideias, ele indica a leitura de alguns textos:  um texto de 

Benedetto Saraceno com Benilton Bezerra, em livro organizado por Ana Pitta, o livro A 
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verdade sobre os laboratórios farmacêuticos, de Márcia Angell e o livro Psychiatry under 

the influence, de Whitaker e Cosgrove. 

 

Segundo Mônica Nunes, a polaridade entre clínica e política teve maior importância num 

determinado momento histórico, entretanto, hoje estamos em um momento que requer a 

superação dessa polaridade e a legitimação de uma clínica construída no movimento da 

Reforma Psiquiátrica Antimanicomial. Nesse sentido, a prática da militância é tão 

importante quanto a boa prática clínica. 

 

Mônica critica ainda a falsa oposição entre prática e teoria. Lembra que é preciso revelar 

as teorias que estão embasando nossas práticas, as teorias que nos produzem. A prática 

pode interrogar essas teorias. Sugere uma postura implicada como necessária no âmbito 

de uma formação voltada para a intervenção. 

 

Em relação às diferentes experiências relatadas no GT 1, Mônica ressalta que o Brasil é 

um país continental e muito diversificado e que é importante refletirmos sobre a 

heterogeneidade cultural e as necessidades regionais de formação, pensando que em 

alguns contextos há um excesso de ofertas e em outros, uma escassez. Inclusive, crê que 

essa diversidade deva ser incorporada na formação. 

 

Por fim, Mônica aponta para o aspecto forte da inventividade.  

 

 Importância de não ficar fixo em um núcleo de conhecimento, de incorporar outros 

saberes. 

 Necessidade de algumas desconstruções hegemônicas. 

 Memória é registro. Nem tudo é fugaz. Somos grupos da escrita. E precisamos 

defender isso que nós acumulamos. 

 

Síntese do GT 1 

O GT aconteceu em uma sala da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas com a 

presença de muitos dos inscritos no VI Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental e I 

Encontro Internacional de Grupos de Pesquisa e Intervenção. O fato de termos tantas 

pessoas presentes e tão interessadas em participar, trazendo experiências e 

questionamentos, dificultou um pouco o manejo do tempo. 
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Durante o GT, observamos alguns pontos de convergência. 

 

 Pensando nos espaços de formação para o trabalho em saúde, embora os 

participantes tenham falado de experiências diversas (disciplinas da graduação, 

residências multiprofissionais, formação de profissionais de nível médio), destaca-

se o PET-Saúde. A experiência de envolvimento com o PET aparece na fala de 

diversas pessoas como um encontro que promove uma certa tensão produtora de 

dobras/reflexividade dos serviços sobre eles e, igualmente, da academia sobre ela 

mesma. 

 A necessidade da invenção ou do fortalecimento de uma “política da narratividade 

das experimentações em curso”, como bem definiu Simone Paulon, parece ser uma 

proposta imprescindível. Muitos dos participantes presentes relataram 

experiências de formação crítica e de invenção de novas práticas. Entretanto, 

muitos concordam que há a necessidade de escrever sobre elas, a fim de 

sistematizar e dar visibilidade a essas práticas inovadoras. Os alunos que 

conseguiram mobilizar os colegas de um curso de graduação a refletirem sobre a 

importância da saúde coletiva, os professores que conseguiram instituir uma 

disciplina no território e construída em parceria com o serviço de saúde, os 

questionamentos dos trabalhadores em relação às capacitações ofertadas pelo 

Ministério da Saúde – são todos movimentos de reflexão crítica sobre uma 

modalidade de formação hegemônica. Como afirmou Mônica Nunes, “precisamos 

defender isso que nós acumulamos”, e essa crítica é fundamental, pois vindo da 

prática tem a potencialidade de questionar algumas teorias vigentes. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

“CRACK, É POSSÍVEL VENCER” NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS: 
um relato de experiência através do PET-Saúde 

Rede de Atenção Psicossocial 

 

 

Amanda Souza Rodrigues (SMSDC) 

Denise Fernandes da Silva Ribeiro (UNIGRANRIO) 

Karla Christina Ornelas Amado (UNIGRANRIO) 

Marcelle Coutinho Herédia dos Reis (UNIGRANRIO) 

 

 

No intuito de executar ações para o enfrentamento ao crack e outras drogas e 

reestruturar a sua rede de serviços em saúde mental, o município de Duque de Caxias 

aderiu ao Programa “Crack, é Possível Vencer” em 2013, tornando-se município integrante 

do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. 

Na perspectiva deste enfrentamento, a Universidade do Grande Rio Professor José 

de Souza Herdy - UNIGRANRIO alcançou a aprovação para execução de um projeto 

intitulado “Pet/Saúde-Rede de Atenção Psicossocial”, no intuito de contribuir com a 

implantação do Programa “Crack, é Possível Vencer” no referido município. Além desta 

contribuição, a UNIGRANRIO visava promover mudanças no processo formativo dos seus 

acadêmicos, estimular a parceria e estreitar o vínculo com os dispositivos de saúde do 

município.  

As atividades do PET-Saúde ocorreram em quatro dispositivos de saúde. Este 

trabalho se configura em um relato da experiência da equipe do PET-Saúde na Unidade de 

Saúde da Família Jardim Gramacho, representando a Atenção Básica. O período de 

atividades foi de julho de 2014 a julho de 2015. A equipe foi composta por uma 

preceptora, enfermeira da Estratégia Saúde da Família (ESF) Jardim Gramacho, e por 

acadêmicos de enfermagem da UNIGRANRIO.  

As atividades foram realizadas em parceria com os profissionais das equipes de 

ESF local e, dentre as ações, enfatizaremos o conhecimento do território de atuação, a 

execução de rodas de conversa com os profissionais de saúde e atores locais e a busca 

ativa de alguns usuários de drogas. 

A atuação do PET-Saúde teve início com atividades de ambientação para os 

acadêmicos, através do conhecimento das equipes da ESF, atores locais, estrutura e 

dinâmica de funcionamento da unidade de saúde da família. Na etapa seguinte foi 

realizada uma descrição teórica do território de atuação, seguida de realização de visitas 
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aos principais pontos do mesmo. Estas atividades possibilitaram a inserção dos 

acadêmicos ao cenário de práticas e subsidiou a equipe do Pet-Saúde na identificação dos 

dispositivos e atores locais que poderiam colaborar com as futuras ações. 

Após esta etapa, a equipe do PET-Saúde buscou estreitar o vínculo com as equipes 

da ESF e atores locais, para os envolvidos conhecessem o trabalho do PET-Saúde na 

contribuição da implantação do Programa Crack, é Possível Vencer no município. A partir 

da necessidade desta aproximação, a equipe do PET-Saúde iniciou a realização de rodas 

de conversas na AB. 

As rodas de conversa possibilitaram a discussão e sensibilização dos participantes 

para a questão do enfrentamento ao crack e outras drogas. Esta prática foi enriquecedora, 

já que possibilitou a troca de conhecimentos e experiências sobre a temática das drogas. 

Acreditamos que encontros neste formato contribuem para a reflexão acerca da 

assistência prestada aos usuários e sobre a formação de futuros profissionais de saúde, 

o que corroborou com os objetivos do PET-Saúde.  

Os profissionais da ESF também enriqueceram o trabalho da equipe do Pet-Saúde, 

através das experiências com o cuidado com o usuário de crack e outras drogas no seu 

dia a dia. Assim, percebemos a relevância da articulação do ensino e serviço para o 

alcance de um objetivo maior, que é qualificar a saúde ofertada para os usuários do SUS. 

A roda de conversa se tornou uma demanda e uma atividade regular das equipes 

de ESF, já que estes profissionais manifestaram o desejo de serem ouvidos e a 

necessidade de compartilhar suas dificuldades na abordagem a estes usuários. Então, 

percebemos que a roda de conversa era estratégica para que os profissionais da ESF 

também se sentissem integrantes da rede de cuidados em saúde mental deste município. 

Além disso, este espaço havia se tornado uma oportunidade de cuidar de quem cuida, 

visto que durante os encontros estes profissionais relatavam a importância destes 

momentos para o desabafo das frustrações e aprimoramento do processo de trabalho.  

Através das rodas de conversa a equipe do Pet-Saúde conseguiu produzir uma lista 

dos usuários de crack e outras drogas do território. O intuito era apresentar o cenário de 

usuários de crack e outras drogas para os profissionais da ESF local e, se possível, realizar 

a busca ativa daqueles que já haviam relatado o desejo de suspender o uso de drogas 

para os Agentes Comunitários de Saúde.  

A equipe do PET-Saúde conseguir realizar algumas abordagens de usuários de 

drogas e isto nos possibilitou a vivência do acolhimento e do estabelecimento de vínculo 

com os mesmos. Através destas buscas as equipes do PET-Saúde e ESF conseguiram 
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lançar um olhar singular para cada usuário abordado, no intuito de respeitar a cidadania 

e singularidade de cada um.  

Ao observarmos os objetivos do PET-Saúde/Rede de Atenção Psicossocial 

acreditamos que a experiência na AB possibilitou o alcance dos mesmos, 

fundamentalmente acerca da articulação do ensino e serviço para traçar estratégias de 

prevenção e tratamento ao uso e abuso do crack e outras drogas.  

Reconhecemos que ainda é necessário muito trabalho acerca do enfrentamento 

desta problemática. Ao mesmo tempo, também reconhecemos que as nossas ações 

fomentaram a sensibilização dos profissionais da ESF de Jardim Gramacho que, por sua 

vez, relataram a ampliação do olhar sobre a temática álcool e drogas, principalmente sobre 

os cuidados prestados para estes usuários. 

Para o ensino, o Pet-Saúde na AB proporcionou o enriquecimento teórico e prático 

dos acadêmicos, uma vez que os mesmos tiveram oportunidades de viver a integração dos 

seus saberes com a expertise dos profissionais da ESF e com os atores locais. Com isso, 

houve a melhoria tanto na formação dos acadêmicos quanto na assistência direta 

prestada aos usuários do SUS. Por fim, através desta experiência a equipe do PET-Saúde 

na AB espera ter contribuído para a implantação do Programa Crack, é Possível Vencer no 

município de Duque de Caxias – RJ. 
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A INSERÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA 

ESTRATÉGIA DE MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL: 
contribuições para uma política de educação 

permanente em saúde mental 

 

 

Luiz Carlos Castello Branco Rena (PUC Minas/Betim) 

Elisiene Fagundes (PUC Minas/Betim) 

Gilmar Figueiredo (SUS Betim) 

Ionice Carvalho (SUS Betim) 

João Paulo Vieira (PUC Minas/Betim) 

Nilvan Baeta (SUS Betim) 

Roberta Tavares (SUS Betim) 

Zaíra Pereira (SUS Betim) 

 

 

Este estudo se constitui como uma das dimensões do subprojeto “Atenção 

Psicossocial articulada à Atenção Primária à Saúde” que integra Programa de Educação 

pelo Trabalho - PET Saúde-Redes de Atenção à Saúde: Integração Ensino-serviço na PUC 

Minas e no SUS em Betim destinado a fomentar grupos de aprendizagem tutorial em áreas 

estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS) no período de 2013 a 2015. Este 

subprojeto é desenvolvido por uma equipe constituída por um docente da PUC Minas, seis 

técnicos do SUS Betim e doze estudantes dos cursos de enfermagem, psicologia, 

fisioterapia e medicina, distribuídos em seis unidades de saúde da rede de atenção básica 

e da rede de atenção à saúde mental. A reorganização da saúde mental na perspectiva da 

atenção básica pressupõe a noção de território, intersetorialidade, integralidade e a 

educação permanente dos trabalhadores da saúde, especialmente os Agentes 

Comunitários de Saúde - ACS. Assim, esse projeto se propõe fomentar discussões e 

reflexões sobre a formação interdiscipliar em saúde mental pelo viés da metodologia de 

estudos de casos, para os estudantes, tutores, preceptores inseridos no 

PET/matriciamento, bem como, os profissionais do serviço. A inserção da academia nos 

cenários desta prática possibilita a criação de um lócus de pesquisa-ação sobre a atuação 

e a educação permanente dos ACS. Nesta perspectiva emerge a necessidade de identificar 

estratégias pedagógicas para formação interdisciplinar dos atores envolvidos na rede de 

atenção psicossocial.  

A Política Nacional de Saúde Mental impôs um novo ritmo de mudanças na 

assistência psiquiátrica, instituindo-se os serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos 

que garantam atenção integral, territorializada e comunitária (BRASIL, 2005).  Para fazer 
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frente a essa demanda o Ministério da saúde institui a portaria 3088/2011 e a criação de 

uma rede de Atenção psicossocial (RAPS) para possibilitar à atenção às pessoas com 

sofrimento mental ou transtorno mental decorrente do uso do crack e outras drogas no 

SUS (BRASIL, 2011). Apenas uma organização em rede e não um serviço ou equipamento 

é capaz de fazer frente à complexidade das demandas de inclusão de pessoas 

secularmente estigmatizadas. 

O atendimento em saúde mental é realizado a partir da rede básica e viabiliza o 

apoio matricial que co-responsabiliza e garante a continuidade do cuidado, tornando-se a 

principal estratégia da saúde mental nesses equipamentos (BRASIL, 2005).  A eleição do 

território como lócus de força, saberes, potencialidades concretas, permite a construção 

coletiva de soluções e se converte em cenário real de trocas entre as pessoas e saberes. 

Desta forma torna-se possível a articulação entre os profissionais da atenção básica e os 

serviços da saúde mental aumentando a resolutividade. Os encaminhamentos tornam-se 

qualificados, pois são construídos projetos terapêuticos singulares e compartilhados. 

Os Agentes comunitários em Saúde (ACS) representam o conjunto de trabalhadores 

que atuam na posição de elemento integrador da comunidade e do serviço de saúde. A 

posição ocupada por esse contingente de trabalhadores permite a construção de um 

território comum, ao tornaram-se canais de comunicação, articulação e escuta ao falar e 

tentar compreender a linguagem desses dois cenários (Silva et al, 2004). Esse trabalhador 

atua como elo de ligação entre a população e os serviços de saúde.  Tornam-se 

facilitadores, junto à comunidade, no processo de aprender e ensinar a cuidar de sua 

própria saúde, assumindo o papel de facilitadores da comunicação entre comunidade e 

profissionais de saúde. Esta pesquisa se propõe discutir uma metodologia ativa por meio 

de oficinas de educação permanente em saúde em quatro UBS, através de estudos de 

casos envolvendo tutores, preceptores e equipe de trabalho especialmente os ACS. Desta 

forma, busca ampliar os espaços dos estudantes pelo viés da discussão coletiva dos 

estudos de casos, induzindo a reflexão que contribui para a sua formação e 

especialmente, integra os serviços. Propõe-se também, promover a educação continuada 

e permanente dos trabalhadores, tornando-se um imperativo essencial para assegurar um 

cuidado integral.  Pois, a educação permanente coloca o cotidiano do trabalho em saúde 

em análise, permeabilizado pelas relações concretas, permite a criação de espaços 

coletivos para reflexão e avaliação dos atos, que se produz no cotidiano ( CECCIM, 2005). 

Portanto, a investigação em curso, que conta com o apoio da Secretaria Municipal 

de Saúde de Betim e do Fundo de Incentivo à Pesquisa - FIP da Proppg/PUC Minas, 
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pretende “descrever e analisar a atuação do ACS no âmbito da saúde mental, a fim de 

contribuir para a educação permanente de caráter interdisciplinar desses agentes, 

oferecendo subsídios para consolidação de uma pedagogia ativa que contemple o estudo 

de caso como ponto de partida.” Utilizando-se do questionário autoaplicável para coleta 

de dados envolvendo as 570 ACS em atividade no município o estudo apresenta o perfil 

sócio-econômico e cultural destas profissionais, identificando a percepção de doença 

mental presente no discurso e nas práticas das ACS. Em sua dimensão qualitativa esta 

investigação contribui para um projeto de educação permanente para ACS que contemple 

as necessidades dos serviços de saúde mental na atenção psicossocial. 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns elementos para a formação em 

psicologia e sua interface com a saúde coletiva a partir da prática de supervisão de estágio 

em ambulatórios destinados ao tratamento da dependência de álcool e outras drogas. A 

partir deste cenário propõe uma reflexão tomando como eixo estruturante a dimensão do 

cuidado e da atenção integral à saúde. Como resultado enfatiza a necessidade de uma 

formação fundamentada na interdisciplinaridade e complexidade na qual são valorizados 

o diálogo com outros campos profissionais e a sabedoria prática dos próprios usuários, 

elementos estes alicerçados pelas políticas públicas destinadas ao tratamento de 

usuários de álcool e outras drogas. 

 

Palavras-chaves: Políticas Públicas; Formação em Psicologia; Drogas. 

 

1. Introdução 

 

Em tempos de intolerância e de busca de respostas rápidas para o mal-estar 

decorrente das relações interpessoais e sociais permeadas pelo uso, abuso e dependência 

de drogas, restituir o ambulatório como via possível para o tratamento das dependências 

se coloca como algo não somente necessário, mas de grande relevância. 

Relevância para os sujeitos que para além dos efeitos deletérios das substâncias 

em seu psiquismo e no próprio corpo, sofrem os efeitos da segregação que não tarda em 

sentenciar que os mesmos devem se afastar das suas relações cotidianas em instituições 

de internação. Relevância para a consolidação e co-construção de uma rede de atenção 

psicossocial, permitindo sinalizar várias saídas possíveis para o tratamento, dentre elas, a 

possibilidade do convívio e da preservação dos laços sociais. 

Proveniente do latim ambulare, o ambulatório se refere ao local de consultas em 

que o paciente vai por si mesmo, sem necessitar ser transportado (Ferreira, 1999) ou 

ainda, como um dispositivo que não força o doente a ficar acamado. 
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São dimensões da clínica que insertam de maneira contundente a função do desejo 

e da autonomia dos sujeitos num processo de pró-cura, aspectos estes que nos permite 

uma aproximação entre o técnico e o político, na medida em que nos possibilita conciliar 

saberes específicos de cada orientação profissional e concomitantemente a valorização 

da decisão singular de cada sujeito no seu percurso de tratamento. 

 

2. Proposta Metodológica 

 

A valorização da integralidade na atenção à saúde, supõe entre outros aspectos a 

ampliação e o desenvolvimento da dimensão cuidadora na prática dos profissionais de 

saúde. Isto implica na capacidade de acolher, estabelecer vínculos e dialogar com outras 

dimensões do processo saúde-doença-cuidado (Mehy, 2010). Ao privilegiarmos estas 

diretrizes, pretendemos que os futuros psicólogos, enquanto operadores da saúde, 

tornem-se potenciais cuidadores dos seus pacientes.  

Ao afirmar a potencialidade da integralidade nos cuidados à saúde de usuários de 

drogas, o principal é o vínculo e não a imposição da abstinência como forma de 

abordagem. Da mesma forma, tomar a universalidade como princípio a orientar as 

intervenções implica em acolher a todos os usuários de forma ampla e irrestrita – os que 

querem interromper o uso de drogas, os que querem moderar o seu consumo, os que não 

querem parar de usar, em suma, as abordagens aos usuários de drogas irão requerer a 

inventividade, a criatividade e o respeito às singularidades (Ceccim et al., 2002). 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Realizar intervenções orientadas pelos princípios da integralidade e universalidade 

implica em reconhecer que a abstinência não pode ser o único objetivo a ser alcançado. 

Trata-se de um caminho não excludente de outras possibilidades, inclusive da própria 

abstinência se esta se apresentar como a melhor opção. Nesse sentido, procuramos 

fomentar estes aspectos na formação em psicologia, entendendo que esta se dá não 

somente no campo da apropriação das técnicas de intervenção específicos ao saber 

psicológico, mas devem incluir a interdisciplinaridade e a complexidade em sua 

fundamentação epistemológica (Morin, 2003). Destacamos a este respeito o relato de 

experiência dos graduandos do 10º período do curso de Psicologia/FEAD que cursaram a 
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modalidade de Estágio Supervisionado na Atenção ao Usuário de Álcool e Outras Drogas 

no ano de 2014: 

 
A experiência prática possibilita uma mudança de paradigma quanto ao 

preconceito em relação ao tema e as alternativas de intervenção clínica para 

diminuição do sofrimento desses usuários. Permite também compreender a 

complexidade e a multicausalidade do fenômeno drogas. Nesse sentido, busca-

se conhecer as diversas abordagens da psicologia para o enfrentamento do 

problema, entre elas a política de redução de danos como uma estratégia de 

saúde pública e de defesa da vida. A partir da prática observa-se que é possível 

uma atenção integral ao usuário enquanto sujeito de direitos, onde se busca a 

autonomia, a proteção e a promoção da sua saúde (Bispo et al., 2014, p. 27). 

 

4. Conclusão 

 

Procuramos ao longo deste processo agregar conhecimentos técnicos específicos 

à formação em psicologia e às políticas públicas destinadas ao tratamento de usuários de 

álcool e outras drogas, mas atentos à necessidade de uma formação interdisciplinar na 

qual são valorizados os conhecimentos científicos e a sabedoria prática. A 

interdisciplinaridade e a complexidade se apresentam do nosso ponto de vista, enquanto 

a base do conhecimento para superar o engessamento da tradição de pensamento que 

dificulta os processos de mudança. 
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O presente trabalho é fruto de um projeto de tese de doutorado em Psicologia Social 

veiculado ao grupo de pesquisa “Identidades, Narrativas e Comunidades de Prática” da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A temática principal do estudo 

remente especificamente, à infância no contexto das políticas públicas de saúde mental 

brasileira que, reconhece-se deficitária e com uma produção incipiente acerca da 

“produção de loucura na infância”. A saúde mental infanto-juvenil frequentemente fica em 

segundo plano em detrimento de outros campos de maior apelo emergencial, como a 

saúde mental do adulto e os transtornos mentais decorrentes do uso abusivo de álcool e 

outras drogas.  

No Brasil e em diversos países do mundo é evidente a defasagem entre a 

necessidade de atenção em saúde mental para crianças e uma rede de serviços capaz de 

produzir prevenção, promoção e reabilitação em saúde mental (COUTO; DUARTE; 

DELGADO, 2008). Especificamente no Brasil, é muito recente o reconhecimento pelas 

instâncias governamentais de que a saúde mental destinadas à crianças e adolescentes 

se configura como um problema de saúde pública. Até pouco tempo atrás, as políticas 

sociais existentes para a infância estavam pautadas ou no campo da educação ou da 

assistência social com frágeis inserções no território da saúde. 

Um dos fatores que dificulta essa discussão refere-se ao sistema de cuidado em 

saúde mental. Quando se trata de proteção e cuidado integral à criança é necessária uma 

rede complexa, composta de diversos setores tais como a atenção básica, educação, 

assistência social e justiça, que na maior parte das vezes operam de modos isolados, o 

que reflete nas ações sobre crianças e adolescentes com problemas mentais (DELGADO, 

2000).  De certa maneira, o que ocorre, é um cenário de desassistência e descuido com 

crianças e adolescentes com problemas psíquicos (COUTO, 2004). Nesse sentido, a autora 

supracitada afirma que em nome da tutela e da proteção muitos descaminhos são 

construídos, submetendo as crianças e os adolescentes ao silenciamento de suas 

palavras, à violência institucional, ou à intervenção normativa dos especialistas. Neste 
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aspecto, a infância fica à mercê dos discursos especialistas, sejam eles médicos ou juízes 

(COUTO, DUARTE; DELGADO, 2000).  

Outro agravante que justifica a pesquisa é a medicalização da infância. Segundo 

(DECOTTELI; BOHERER; BICALHO,2013), o Brasil é o segundo maior consumidor de 

Ritalina no mundo, sendo os EUA o primeiro neste ranking. Ainda não há no contexto de 

pesquisa e assistência uma efetiva discussão sobre os rumos do cuidado medicamentoso 

na infância. Considerando o exposto, na contextualização do objeto de pesquisa, emergem 

alguns problemas. O primeiro diz respeito à conceituação da infância no campo da 

pesquisa em saúde mental e na psicologia, o segundo refere-se à ausência de estudos 

consistentes discutindo a saúde mental infantil no contexto das políticas públicas no país. 

Portanto, o objetivo geral da tese é discutir as explicações e concepções teórico-

ideológicas do conceito de infância, no cenário das práticas de cuidado nas políticas 

públicas de saúde mental. Como específicos entender como a infância vai se constituindo 

como um saber específico no campo psicológico; conhecer as práticas da psicologia no 

cuidado de crianças nos serviços púbicos de saúde mental; mapear como se configura a 

rede de cuidados de saúde mental infantil no estado do Rio Grande do Sul. Para fins deste 

trabalho temos como objeto principal discutir e problematizar como esses 

questionamentos estão articulados na formação acadêmica de estudantes de psicologia 

no que tange às práticas de trabalho da Psicologia no campo das políticas públicas de 

saúde mental. Quanto as questões de método, o estudo apresenta uma abordagem 

qualitativa do tipo exploratória. Compreende nesta fase uma revisão de literatura sobre a 

temática estudada. Como resultados preliminares atenta-se para duas questões 

importantes. A primeira indica que apesar da psicologia ter feito importantes avanços no 

campo da saúde pública, ainda há pouco referencial técnico de trabalho no contexto das 

políticas de saúde mental infanto-juvenil. Consoante a essa perspectiva, observa-se que 

nos currículos das universidades à questão da infância fica polarizada entre as 

especificidades de disciplinas relacionadas à clínica tradicional ou pautadas nas teorias 

desenvolvimentistas sem uma reflexão crítica clínico-política. 
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No final da década de 80, inicia-se no Brasil um processo de reorientação no que 

diz respeito à assistência psiquiátrica e à saúde mental. Com a criação da Lei 10.216 em 

2001 conhecida também como Lei Paulo Delgado, o processo da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira intensifica-se e começam a surgir novos dispositivos, que propõem estratégias 

e novas modalidades de tratamentos contrários à estrutura asilar manicomial, a qual os 

pacientes portadores de sofrimento mental estavam submetidos na maioria dos casos. 

Esse novo cenário exigiu o envolvimento de profissionais de diversas áreas tais como, 

psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, médicos, terapeutas ocupacionais, trazendo 

a concepção de trabalho em equipe multiprofissional responsável e engajada em todo o 

processo de cuidado dos usuários.(BRASIL, 2011) 

Nesse contexto, a Residência Integrada em Saúde Mental (RISM) é criada em final 

de 2011, com início em 2012, sendo a primeira na Rede Municipal da Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH) e a segunda no Brasil que contempla as residências médica de psiquiatria 

e multiprofissional. A RISM está vinculada ao Hospital Municipal Odilon Beherens (HOB) 

em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA) que, de 

acordo com projeto inicial, está embasada nas diretrizes pedagógicas, estabelecidas pelas 

leis que envolvem a criação e capacitação profissional no âmbito das Residências 

Profissionais em Saúde. Visa atender os princípios previamente estabelecidos em nossa 

Constituição Federal que estabelece a Lei Orgânica da Saúde no SUS em consonância com 

os princípios da integralidade, equidade e universalidade. (RISM 2011) 

O Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM) Pampulha se integra a rede de 

serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos e sua missão é o atendimento de 

urgências psíquicas bem como o acompanhamento de pacientes portadores de sofrimento 

mental em crise. Desde 2012 está disponível como cenário de prática e formação em 

serviço da RISM composto por uma equipe de preceptores médicos e multiprofissional fato 
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esse que enriquece a formação, uma vez que os diversos olhares profissionais da equipe 

agregam um conhecimento mais amplo ao processo de aprendizagem. 

Desta forma, como é o trabalho de um enfermeiro no CERSAM? Como é a pratica 

de assistência nesse campo de trabalho feito por muitos? Como está sendo a experiência 

da residência integrada em saúde mental como enfermeira e como profissional da saúde 

nesse novo paradigma? O que há de comum aos outros profissionais e o que está na 

especificidade ao núcleo da enfermagem? Como está sendo viver esta experiência no 

CERSAM Pampulha? Diante de tantas questões, o objetivo deste trabalho é fazer uma 

reflexão, com breve pesquisa bibliográfica, acerca da experiência de residente de 

enfermagem na RISM considerando a estratégia Reforma Psiquiátrica de forma a 

contribuir para a formação em serviço. 

Diferente do ambiente hospitalocêntrico, as atividades do enfermeiro e do 

residente de enfermagem não se diferenciam das atividades dos demais profissionais em 

sua grande maioria. Enquanto residente, as atividades realizadas são, a saber: plantões 

de acolhimento semanais, plantões de finais de semana, (simples e de retaguarda da 

cidade), participação de todas as transferências de cuidados/passagens de plantão 

(manhã, tarde e noite), acompanhamento da permanência dia, acompanhamento 

longitudinal dos casos de transtornos mentais nas modalidades hospitalidade noturna, 

permanência dia e ambulatório crise como técnico de referencia, articulação com a rede 

de saúde mental e rede complexa, discussão de casos, encaminhamentos, referências e 

contra-referências, atendimento/visita domiciliar, reuniões de equipe semanais no 

serviço, reuniões /supervisões clinicas regionais no distrito e dos fóruns de saúde mental 

da rede Pampulha, atividades coletivas (oficinas) com usuários e familiares, supervisão 

semanal com preceptores. Já as atividades específicas ao núcleo de enfermagem, são: 

organização/participação nas reuniões da equipe de enfermagem uma vez ao mês e 

participação na construção da escala de trabalho dos técnicos de enfermagem, apoio em 

procedimentos técnicos inerentes a enfermagem e prescrição de medicamentos 

legalizados pelo Conselho Federal de Enfermagem, ou seja, ao mesmo tempo que são 

acrescentados outras responsabilidades, que não são comuns aos profissionais de 

enfermagem de outros seguimentos, não há um afastamento total da parte clínica e 

técnica como enfermeira. 

Segundo SILVEIRA (2003) o trabalho em equipe é caracterizado pela busca de 

resultados em comum, no qual a capacidade individual junta-se as ações que são 
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realizadas em conjunto pela equipe estabelecendo uma relação de interatividade 

importantes no desempenho do coletivo. 

Nesse sentido, o trabalho em equipe multiprofissional, proporciona um trabalho 

com interações que otimizam a condução e a orientação dos casos. Independente de ser 

“enfermeira”, a experiência como residente e profissional no serviço, especificamente 

como técnica de referência (TR), traz a oportunidade, o incentivo e as condições para 

aprender a conduzir um caso em saúde mental, mesmo não tendo formação suficiente 

pela graduação. É interessante observar que a capacidade do cuidado, da gestão da 

clinica e da rede, não se dá pela sua formação acadêmica. Todos os profissionais da 

equipe, sejam eles terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos 

ou psiquiatras atuam como Técnicos de Referência, ou seja, como responsáveis pelo 

projeto terapêutico singular do usuário. De certa forma, isso traz um sentimento de ser 

mais “útil” no cuidado, que o “empowerment” não está centralizado nas mãos do médico, 

como no modelo tradicional, mas demonstra que esse empoderamento também está nas 

mãos de quem se coloca protagonista na gestão da clinica, independente de sua 

graduação de origem. Trabalhar como enfermeira em uma equipe multiprofissional, de um 

serviço substitutivo aos hospitais psiquiátricos é sem sombra de dúvidas, um diferencial 

acadêmico e prático de suma importância na formação profissional em serviço e no 

desenvolvimento de competências para atuar no atual cenário da reforma. 
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O presente trabalho tem o intuito de trazer a visão de três tutoras sobre a 

experiência vivida no âmbito do Projeto Caminhos do Cuidado, fazendo uma análise sobre 

a qualificação profissional em saúde nele proposto. É importante dizer que esse é um 

recorte do Estado do Rio de Janeiro, mas esse mesmo projeto se fez presente em todo 

Brasil, dividindo-se em macrorregiões, naturalmente integramos o Sudeste, que por sua 

vez se divide em coordenações estaduais. 

O Projeto Caminhos do Cuidado do Ministério da saúde uniu esforços em parceria 

da Fiocruz, ao Grupo Hospitalar Conceição- GHC e a Escola de Formação Técnica em Saúde 

Izabel dos Santos (ETIS-SUS). Foi financiado, uma vez que no Brasil temática de drogas é 

uma pasta do Ministério da Justiça, mantido pelo SENAD (Secretaria Nacional de Políticas 

Sobre Drogas), cuja sigla se manteve da época que era Secretaria Nacional Antidrogas. A 

verba veio exatamente do Plano Integrado “Crack, é Possível Vencer”, talvez por isso a 

necessidade da reafirmação da palavra crack no título do curso, sendo esse: “Formação 

em Saúde Mental” (crack, álcool e outras drogas). 

O Projeto Caminhos do Cuidado teve o objetivo de formar Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) e Auxiliares/Técnicos de enfermagem (ATEnf) da atenção básica. No estado 

do Rio de Janeiro foi realizado no período de dezembro de 2013 a julho de 2015, somado 

a esse período está também a nossa oficina de formação enquanto tutores. 

O conteúdo temático foi dividido em três eixos: do primeiro – Conhecimento de 

território, as redes de atenção, os conceitos, políticas e práticas de cuidado em saúde 

mental; do segundo – Caixa de Ferramentas dos ACS e ATEnf na Atenção Básica; do 

terceiro – Reforma Psiquiátrica, Redução de Danos e integralidade do Cuidado diretrizes 

para intervenção em saúde mental e no uso de álcool, crack e outras drogas. O cronograma 
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dispõe esse conteúdo ao longo de cinco encontros, um por semana, sendo o terceiro eixo 

transversal, se fazendo presente em todos os encontros. 

Em virtude do que o material didático chamou de “atividade de dispersão”.  O que 

explicávamos aos alunos era que a atividade de dispersão pretendia convocar os outros 

colegas de trabalho que não estavam no curso a pensarem sobre as temáticas tratadas 

no correr das aulas. Para motivar a turma levantávamos o discurso: “Ninguém gosta de 

chegar à unidade cheio de ideias fresquinhas e a equipe achar que estamos falando 

grego!”. Quando se faziam essas atividades era muito rico, pois se tratava de no final de 

cada encontro levar o conteúdo de sala de aula em forma de caso, texto/entrevista para 

os demais da equipe interdisciplinar. 

Haviam, naturalmente, muitos feriados, em sala de aula era notória a 

descontinuidade das construções individuais de pensamento, acredito que não só pelo 

alargamento do período entre um encontro e outro, mas também porque os alunos se 

distanciavam das suas práticas de trabalho. A maioria dos alunos realmente eram ACS e 

ainda que morassem em seus territórios de trabalho, conforme apontado por Izabel dos 

Santos (1996), a naturalização do trabalho e produzia como qualificação mecânica. O que 

fatalmente desempodera o profissional ao passo que ele mesmo não se invista da 

possibilidade de refletir sobre seu processo de trabalho e consequentemente fazer parte 

dele de forma mais plena. 

É importante trazer que o Vínculo, enquanto tecnologia leve, que não pode ser 

confundido com intimidade, por pena de ser prejudicial para a própria aplicação da 

tecnologia Vínculo e por questões trabalhistas, o funcionário tem os seus horários.  

Nesse sentido os profissionais que tivemos a oportunidade de lidar relatam, de 

forma bem transparente, o perfil do SUS que temos, o que em nossas reflexões sobre as 

experiências em aula pretendemos trazer como questões a serem teorizadas e discutidas. 

Não se trata de um Basismo versus Elitismo já criticado por Freire e sim uma 

tentativa trazer para discussão questões trazidas de construções teóricas com quem 

realmente está operacionalizando o Sistema de Saúde. 

Inclusive as questões sobre o funcionalismo, presente em muitas turmas em forma 

de uma inquietude, noutras em queixas; que depauperam a saúde do servidor e o serviço. 

É um tema longo, que não fez parte do conteúdo programático do curso, mas é tão 

pertinente e se faz tão urgente que por vezes os alunos rompiam o cronograma do curso 

nos trazendo demandas que eles nem percebiam serem trabalhistas. A qualidade do 
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ambiente de trabalho, até vínculo trabalhista (que estão bem distantes de RJU e por vezes 

distantes até da CLT). 
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CORPO, SAÚDE E FORMAÇÃO: 
desafios e possibilidades 

 

 

Thiago de Sousa Freitas Lima (UFES) 

Túlio Alberto Martins de Figueiredo (UFES) 

 

 

O presente trabalho propõe compartilhar um espaço de formação em Saúde que 

visa produzir tecnologias relacionais de cuidado e sua consolidação nos processos de 

trabalho. Conhecimentos que possam colaborar na consolidação de trabalhos centrados 

em relações acolhedoras, capazes de produzir vínculos que atuem como produtores de 

um cuidado integral à saúde. 

Tais proposições referem-se a um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

denominado Rizoma: Saúde Coletiva e Instituições. 

Trata-se de um coletivo que se volta ao debate e reflexão da Saúde Coletiva com 

intercessores da corrente institucionalista em suas vertentes socioanalíticas e 

esquizoanalítica sob a coordenação do Prof. Dr.º Túlio Alberto Martins de Figueiredo. Este 

grupo é aberto e composto por profissionais atuantes em diversas áreas e formações em 

Saúde (enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, cirurgiões 

dentistas e médicos), além de mestrandos e graduandos de distintas instituições. Tal 

grupo se encontra quinzenalmente e como espaço formativo experimenta constantes 

vivências e práticas corporais. 

Ao se debruçar na formação histórica dos saberes referentes aos modelos técnico-

assistenciais, nota-se uma intensa produção de pesquisas que se restringem ao 

desenvolvimento de uma ciência com prevalência em bases biológicas. Uma ciência que 

esquadrinha a vida por meio de diversos saberes considerados herméticos e absolutos. 

Aproximando-se deste campo problemático, a revisão da obra de Foucault, observa-

se a criação de um projeto de modernidade pautado no referencial científico positivista 

em que os suportes teóricos ganham mérito de discursos sobre a verdade. Tais práticas 

afastam-se de uma produção de verdade advinda de técnicas de si por meio de práticas 

corporais que se atentavam para sua relação com o público e a cidade, cuidado de si.  

Estes discursos, ou saberes, inserem-se nas relações sociais, conferindo direção 

às ações, o que o autor chamou de relações de poder, e configuram, em função de tais 
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direções, subjetividades. Foucault demonstra que todo discurso é um poder e todo poder 

é físico. Logo, este jogo de poderes, que tem como alvo o corpo, atravessa toda a trama 

social, agenciando produções de subjetividade. 

Tais proposições podem interferir diretamente na compreensão de Saúde Coletiva 

como um campo múltiplo e complexo que constitui formas de viver, sofrer e adoecer 

cotidianamente.  

Notam-se, por parte de gestores, trabalhadores e usuários em saúde, uma 

percepção de tecnologias relacionais como um serviço simples ou menor, desqualificando 

abordagens relacionais, por razões de privilegiar procedimentos especializados e 

instrumentais. Isto tem dificultado a compreensão de que tais políticas de acolhimento 

tem uma grande complexidade e demanda práticas de cuidado genuínas, provenientes do 

constante jogo de corpos entre trabalhadores e usuários, que se relacionam na rotina 

diária de trabalho. 

Dada esta compreensão, e tendo por desafio a constituição de coletivos engajados 

na construção de políticas de saúde que perpassam pelas tecnologias relacionais e o 

cuidado à vida, o grupo se debruça na análise das forças que constituem nossos corpos e 

as instituições. Lançamo-nos para cultivar formas de nos potencializar no meio das 

instituições que nos formam. 

A partir da compreensão dos saberes, busca-se encadear uma série de 

multiplicações vivenciais, que se baseiam na participação ativa e inventiva dos 

trabalhadores e educandos por meio de técnicas artísticas, pedagógicas e psicoterápicas. 

Durante o processo, pretende-se possibilitar a criação de espaços que ampliem a 

capacidade de análise e intervenção dos sujeitos implicados no processo. Trata-se de 

ativar corporificações de conceitos incluindo corpo, subjetividade, cuidado e instituições 

como atributos constitutivos da Saúde Coletiva. 

A partir dos encontros, são propostas oficinas de movimento corporal. Estas 

oficinas convocam para debates sobre a rotina de trabalho e seus desafios. Além disso, 

sugerem experimentação e consciência corporal, mobilização de cargas afetivas e 

multiplicações cênicas sobre os temas: cuidado, vínculo e instituições.  

A sistematização e análise dos conceitos se dão em função de blocos norteadores, 

considerados centrais para se alcançar os objetivos propostos. Dessa forma, levantam-se 

as seguintes questões: 1) a compilação dos desafios e demandas que interferem 

diretamente na produção de vínculo no serviço de saúde; 2) os passos seguidos pelos 

trabalhadores frente à demanda dos usuários; 3) a atenção do trabalhador em suas 



100 

 

formas de trabalho e como estas se apresentam em seu corpo; 4) avaliação conjunta dos 

efeitos das vivências na rotina de trabalho.  

Ao mover-se podemos enunciar e denunciar quais obstáculos produzem contrações 

que impedem a produção de vínculo, além de possibilitar discursos e novas sensações de 

cuidar. Trata-se de uma constante experimentação para montar formas de como preparar 

o corpo para ganhar ritmo, ganhar sensações, ganhar encontros. 

O que se deseja produzir, caminha na busca por possibilidades de um corpo-

trabalho poroso. Ou seja, corpos sensíveis e atentos aos encontros, corpos que possam 

considerar o diálogo por meio de suas diversas formas de comunicação, corpos que se 

apresentam abertos ao acolhimento, levando em conta os saberes, as crenças, as 

expectativas e as necessidades dos usuários. Trata-se de um posicionamento de luta para 

que as políticas públicas se efetivem por meio de corpos públicos: implicados 

politicamente com um compromisso coletivo de construção de mundo, corpos éticos: 

trazendo nas relações uma atitude de acolher a diferença e corpos estéticos: 

comprometidos a experimentações e atentos a um regime de afetos, para que nos diversos 

encontros do cotidiano, novas coreografias possam ser geradas na invenção de ofertas 

que potencializem as práticas em saúde. 

No decorrer do trabalho tais experimentações demonstraram uma viabilidade de 

estratégias para um cuidado de si e dos outros. Neste sentido os participantes relataram 

maior capacidade de atenção às suas relações cotidianas e de trabalho. Emergiram nos 

relatos um aumento de sensibilidades e transformação de comportamentos padronizados. 

O processo desencadeou, portanto, novas formas de sentir e se articular que vêm sendo 

incorporadas no dia a dia e no processo de trabalho dos participantes. 
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Esta pesquisa é realizada pelo Grupo Desinstitucionalização, Políticas Públicas e 

Cuidado da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fiocruz, que agrega produções 

inseridas no campo da Educação Profissional em Saúde e voltadas para o fortalecimento 

das políticas públicas, defesa de direitos e cuidado integral em saúde mental e campos 

correlacionados. A desinstitucionalização dos saberes e das práticas historicamente 

construídas e a investigação em torno de novos paradigmas para o cuidado no SUS aos 

grupos em situação de vulnerabilidade são os eixos que orientam os estudos organizados 

em três linhas: Atenção Psicossocial, Atenção ao Uso Prejudicial de Álcool e Outras Drogas 

e Políticas para o Cuidado do Idoso. 

Somos um grupo de trabalho em saúde mental (GTSM) dentro do Laboratório de 

Educação Profissional em Atenção em Saúde/Laborat, que desenvolve atividades de 

ensino e pesquisa direcionadas à qualificação profissional para a atenção em saúde. 

Investigamos o processo de trabalho prioritariamente dos trabalhadores de nível médio e 

técnico, desenvolvendo processos de formação e materiais didáticos norteados pela 

reflexão crítica da atenção em saúde. 

 O GTSM criou ainda em 1995 um Curso Básico de Acompanhamento Domiciliar 

em Saúde Mental (CEBAD), carga horária de 400 horas (200 teóricas e 200 práticas) com 

duração de seis meses, procurando atender a uma demanda crescente de profissionais 

para trabalhar no campo da Reforma Psiquiátrica. Este curso tinha como objetivo a 

qualificação de acompanhantes domiciliares para atuar como facilitadores entre o 

paciente com demanda de atenção diária e a família e entre estes e a comunidade, Foi 

uma experiência pioneira de formação para o contexto dos novos serviços em saúde 

mental oferecida anualmente de 1995 até 2006.  

Em 2009 o GTSM elabora o projeto de um Curso de Especialização Técnica em 

Saúde Mental (CETESM) que, a partir de 2013, foi renomeado de Curso de Qualificação 

Técnica em Saúde Mental, do qual encontra-se em andamento a sétima turma.O atual 

CETESM, carga horária de 300 horas, tem como objetivo qualificar trabalhadores da saúde 
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mental de nível médio capazes de refletir criticamente sobre redes e instituições de saúde 

mental e atuar nas equipes de saúde, a partir da perspectiva  de uma Educação  

Profissional  em  Saúde  pautada  pela  formação  ética,  política  e  técnica. O programa é 

organizado em quatro módulos: a constituição do campo da saúde mental; as políticas de 

saúde mental; a clínica da atenção psicossocial; a prática profissional em serviços de 

saúde. O trabalho de conclusão do curso é constituído de um conjunto de relatórios que 

visam sintetizar e associar a experiência da prática profissional aos conhecimentos 

teóricos abordados nas aulas, um dos quais é objeto da nossa investigação.  

Esta pesquisa investiga o perfil dos alunos, o processo formativo do CETESM, e 

seus efeitos na prática dos egressos que trabalham na rede de saúde, a partir de suas 

narrativas e avaliações do curso. Tem como objetivos específicos: 

- Caracterizar o contexto histórico e atual da Reforma Psiquiátrica no Brasil, 

relacionando com as questões presentes no campo da Educação Profissional em Saúde 

naquilo que concerne à formação do profissional de nível médio em saúde mental. 

- Identificar o perfil dos egressos do curso de 2009 a 2013. 

-Analisar os impactos e efeitos da formação na prática dos profissionais egressos 

que atuam na rede de atenção em saúde e saúde mental, a partir do ponto de vista deles. 

O desenho metodológico inclui revisão bibliográfica qualitativa, análise documental 

para definir o perfil dos alunos egressos e análise de conteúdo temática dos textos das 

avaliações finais dos egressos.  

Começamos pela revisão bibliográfica qualitativa de conceitos básicos do campo 

da formação para o trabalho em saúde, que se estenderá por todo o desenvolvimento da 

pesquisa. Como referencial teórico incluímos trabalhos de autores relevantes do campo 

da Reforma Psiquiátrica/Saúde Mental (Lobosque, 2010; Amarante, 2007 e 2015; Rotelli, 

2008; Vasconcelos, 2008 e 2010; Yasuí, 2010; Friche Passos, 2009) e da Educação 

Profissional (Pereira e Ramos, 2006; Pereira e Lima, 2008; Ceccim, 2010; Morosini, 

2010), dentre outros. 

Na segunda fase, já concluída, realizamos uma análise documental dos registros 

dos perfis dos egressos de 2009 a 2013, sendo coletados dados gerais dos alunos (nome, 

escolaridade, função/ocupação, vínculo institucional, cidade onde trabalha, sexo, status 

de conclusão do curso) para a elaboração de gráficos de organização destes indicadores. 

Nesta fase foi utilizada a amostra de alunos de cinco turmas (2009 a 2013) totalizando 

150 sujeitos da pesquisa.  



103 

 

A terceira fase - uma análise de conteúdo temática dos textos das avaliações finais 

(relatório) dos egressos das turmas de 2009, 2011 e 2013 - ainda está sendo iniciada.  

Este relatório consiste num texto em que o aluno procura identificar os aspectos que 

tiveram impacto sobre a sua prática profissional e proporcionaram oportunidades de 

transformar conceitos e valores envolvidos na aprendizagem, na relação com o trabalho e 

sua perspectiva de futuro. 

Para a análise de conteúdo trabalharemos com categorias estabelecidas a partir 

das narrativas dos alunos, as quais estão sendo definidas. Os conteúdos obtidos serão 

analisados de modo dialógico com os autores de referência, sendo organizados por eixos 

temáticos que ajudem a mapear a mobilização de conhecimentos, os efeitos da formação 

e as mudanças nas práticas que constituem desafios para a reforma psiquiátrica.  

Os resultados trazem reflexões sobre a necessidade da democratização dos 

processos formativos em saúde mental e adequação destes a um campo que necessita 

de profissionais bem formados, atualizados e críticos. Apontam a necessidade de 

ampliação da participação da Educação Profissional no campo da Reforma Psiquiátrica, 

no sentido de criar cursos e fomentar temas de formação voltados para as novas 

abordagens e práticas psicossociais. O estudo pretende dar visibilidade ao pensamento 

dos alunos profissionais egressos do curso e dialogar com as discussões atuais do campo 

da Educação Profissional em Saúde que apontam o caráter estratégico do papel do 

profissional de nível médio para a saúde e, portanto, para a sustentabilidade dos projetos 

de desinstitucionalização e saúde mental. Os resultados parciais da pesquisa evidenciam 

efeitos da formação para os trabalhadores: mudanças na prática, qualificação da escuta 

e abordagens, empoderamento na equipe. 
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O grupo de pesquisa “Fortalecimento e desgaste no trabalho e na vida: bases para 

intervenção em saúde coletiva” se apoia no marxismo, para explicar o processo saúde 

doença e formular práticas que respondam às necessidades de saúde.  

O objetivo deste trabalho é apresentar a orientação teórico-metodológica sobre 

educação emancipatória que o grupo vem desenvolvendo. 

Parte-se da ontologia Lukacsiana, que compreende o ser social como radicalmente 

histórico, e o trabalho como categoria central no processo de desenvolvimento humano. 

Isto quer dizer que a natureza humana é construída pelo próprio homem na relação 

concreta que estabelece com a natureza e com os outros homens através do trabalho. 

As necessidades são satisfeitas devido à consciência humana, que transforma a 

natureza, ao mesmo tempo em que a realidade objetiva transforma a consciência do 

homem. Esses processos ocorrem por meio do trabalho, transformação da natureza de 

forma intencional, a partir das necessidades humanas. O controle do homem sobre seu 

próprio processo de trabalho, a partir das relações sociais que conduzem à produção 

material comum, propicia a liberdade humana, a emancipação. 

A emancipação se opõe, portanto, à exploração capitalista e consequentemente à 

opressão por ela produzida em função da divisão da sociedade em classes. Embora haja 

cada vez mais diversificação entre as classes, dado o avanço e às sofisticações 

capitalistas, o fundamento que move esse modo de produção, o mais valor, é perpetuado 

pela lógica da exploração. A alienação constitui ferramenta central para manutenção 

dessa condição, distanciando o homem do produto do seu trabalho. 

O processo de alienação teria que dominar também as possibilidades de 

emancipação que o trabalho traz, já que o trabalho em si é produto e produtor de 

conhecimento, um processo que vai da projeção teleológica à execução prática. Ao longo 

desse processo, encontram-se contradições que, por meio de processo educativo, podem 

ser apreendidas. O processo de trabalho tem, portanto, potência para promover o 

desenvolvimento das capacidades humanas, que se aperfeiçoariam em função do 
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processo educativo a ele inerente. As transformações concretas ocorrem pelo trabalho e 

o conhecimento historicamente construído nesse processo é transmitido culturalmente. 

No decorrer da história, com a cisão de duas classes sociais antagônicas, a luta 

entre as classes se instalou e produziu desdobramentos que levaram à criação do Estado, 

instrumento mais importante de mediação entre os conflitos derivados da luta de classes. 

A este coube, entre outras responsabilidades, a institucionalização da transmissão do 

conhecimento historicamente construído às gerações mais jovens. Na sociedade 

capitalista, com o trabalho socialmente dividido entre classes, as escolas, instituições 

referenciadas por esse modo de organização social, reproduzem e cumprem o papel de 

manter a salvo os interesses da classe exploradora, que procura dominar as relações 

sociais através da ideologia. 

No campo da saúde a história não é diferente. O Estado, que se torna cada vez 

menos nacional em função do imperialismo, apoia-se em ditames de organismos 

internacionais legitimados pelo capitalismo. Dessa forma, reforça a reprodução de 

práticas reiterativas em saúde, que visam exclusivamente à mudança de comportamento, 

baseada na compreensão de promoção à saúde e prevenção de doenças, com base no 

combate individual aos fatores de risco. Aos profissionais de saúde, então, cabe transmitir 

conhecimento técnico acerca de hábitos saudáveis, e aos indivíduos “autônomos” cabe 

controlar a própria saúde, ficando o Estado responsável por perpetuar essa lógica. As 

instituições e os serviços de saúde cumprem função, como aparatos do Estado, de 

reprodução da organização social e manutenção do status quo, ou seja, da divisão social. 

A saúde coletiva compreende o processo saúde-doença como socialmente 

determinado, ou seja, a reprodução social das classes é responsável pelos potenciais de 

fortalecimento e desgaste que produzem os desfechos em saúde; trata-se de campo crítico 

aos paradigmas funcionalistas, que se propõem a explicar o surgimento de patologias, 

como fenômenos biológicos, de natureza uni ou multifatorial, colocando as condições 

produzidas pela estrutura capitalista de exploração, como pano de fundo. 

Na perspectiva que este grupo de pesquisa advoga, a produção de práticas através 

de processos de trabalho que respondam às necessidades, impõe o desenvolvimento de 

metodologias complexas. Em outras palavras, as práticas em saúde devem se orientar 

pelas categorias fundamentais ao modo de produção vigente. Essas devem estar 

compromissadas com a sociedade para alteração do embate entre os potenciais de 

desgaste e fortalecimento, que se expressam como adoecimento biopsíquico no corpo 

individual. 
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As práticas em saúde coletiva têm como objetivo instrumentalizar a população para 

atuar no controle das políticas públicas. Para isso, buscam agir sobre as condições de 

reprodução social, que determinam os processos saúde-doença, tendo como finalidade a 

transformação social. Isso significa que as práticas transcendem e modificam o polo 

técnico, e buscam o polo político, por meio de movimentos coletivos, utilizando como 

instrumento pedagogias críticas. 

A educação emancipatória – denominação do grupo à construção teórico-

metodológica construída – assume o caráter histórico e social do processo saúde-doença 

e propõe o desvelamento da realidade e das desigualdades em saúde, de forma a 

compreender as raízes dos problemas de saúde. A saúde coletiva parte da premissa que, 

dado o potencial emancipatório que o trabalho tem, os trabalhadores têm potencial para 

propor práticas que transformem a realidade de saúde, a partir da desalienação e 

desinteriorização de valores capitalistas, que o processo educativo pode propiciar. 

O grupo de pesquisa vem adotando procedimentos metodológicos que incorporam 

o modelo da educação emancipatória nas pesquisas que desenvolve. Considerando a 

relação dialógica e participativa na construção de conhecimento e de práticas a partir da 

realidade concreta, o grupo elegeu a pesquisa-ação como metodologia privilegiada em 

suas investigações. 

A pesquisa-ação segue 4 princípios: participação e colaboração; processo que se 

desenvolve em ciclos de planejamento, ação, observação e reflexão; construção de 

conhecimento; transformação de práticas, que estão alinhados com as proposições da 

educação emancipatória, reforçando que o processo de pesquisa que utiliza a pesquisa-

ação se configura como processo educativo. 

Na perspectiva emancipatória, a finalidade das pesquisas é a produção de 

conhecimento e de novas práticas em saúde para a transformação social e emancipação 

humana. 
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O presente trabalho visa descrever a experiência do estágio eletivo do grupo de 

residentes multiprofissionais da Residência de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina 

de Marília (FAMEMA) e da Residência de Saúde Mental e Coletiva da Faculdade de 

Ciências Médicas (FCM/Unicamp) na assistência à saúde coletiva do Uruguai.  

O estágio eletivo foi desenvolvido no período de 30 dias, onde os residentes 

circularam por serviços da atenção primária à saúde. Dessa forma, foi possível entrar em 

contato não apenas com serviços e equipes de saúde, mas com políticas, estratégias, 

acompanhar atendimentos de casos e grupos e realizar intervenções com os profissionais 

e residentes das equipes. Dessa forma, as políticas que mais se destacaram foram a de 

atenção à saúde e mudança de gênero da população transexual e o programa de 

Interrupção Voluntária da Gravidez (IVE)1.  

A atenção à saúde da população transexual ocorre em uma unidade de atenção 

primária, a qual é pioneira e referência para esse cuidado, acolhendo as demandas 

clínicas e também referentes à mudança corporal realizada com hormônios, implantação 

de próteses e cirurgias em níveis secundário e terciário, como histerectomia e 

redesignação sexual. Todo este acompanhamento – que vai do tratamento hormonal até 

as cirurgias – é acompanhando por uma equipe multiprofissional (psicologia, medicina 

familiar, endocrinologia), estudantes de medicina e residentes. Esse acompanhamento é 

feito em 4 passos, não sendo esse número igual ao de consultas. O acolhimento e a coleta 

da história clínica (1) são o primeiro momento da/o paciente junto da equipe, sendo 

realizada uma anamnese e orientações sobre os passos posteriores e podendo ser feito 

por um ou mais profissionais da equipe. Na próxima consulta (2), é feito um exame físico 

                                                 
1 IVE: Interupción Voluntária del Embarazo 
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completo com solicitações de exames de controle da saúde para que, no passo seguinte, 

(3) sejam avaliados os resultados dos exames e assinado um consentimento por escrito 

do processo de hormonização e demais mudanças corporais (4), sendo a/o paciente 

acompanhada/o a cada 3 meses.  

Há um reconhecimento e grande procura por parte das/os pacientes quanto aos 

cuidados prestados por esta unidade de saúde, onde estes sentem-se mais bem acolhidos 

em suas necessidades que em outros equipamentos. Esses atendimentos ocorrem em um 

dia específico da semana onde há maior atenção da equipe para tal, mas a população 

trans tem livre entrada no serviço assim como o restante da população.  

Outra política que se destaca na rede de saúde uruguaia é a Interrupção Voluntária 

da Gestação (IVE)2. Através de 4 consultas acompanhadas sempre por uma equipe 

multiprofissional (áreas ginecológica, saúde mental e social), a mulher gestante pode 

escolher interromper sua gravidez de até 12 semanas de forma segura e eficaz, bastando 

a verbalização da sua vontade. A decisão final da mulher está respaldada por lei e acima 

de qualquer opinião. Os profissionais envolvidos no processo não podem manifestar 

parcialidade ou julgamento, somente apoio.  

Esta interrupção ocorre em 4 passos: (1) consulta com médico de qualquer 

especialidade, sendo realizados pedidos de exames para classificação de grupo sanguíneo 

e ecografia; (2) encaminhamento para consulta com profissionais das áreas da saúde 

mental, gineco-obstetra e social (Equipe Integrada ao IVE), onde são realizadas 

orientações sobre direitos e procedimentos. Após esse passo, são propostos por lei no 

mínimo 5 dias de reflexão sobre sua decisão, retornando ao final deste prazo com os 

resultados dos exames e confirmação da idade gestacional, podendo interromper ou 

continuar a gestação. Há uma terceira consulta com gineco-obstetra (3), onde avalia-se se 

o tempo de gestação é compatível com o procedimento. Em caso da escolha de 

interrupção da gestação, é iniciada com medicamentos por via oral, sendo realizado 

orientações de como deve ser o uso dos mesmos, bem como os efeitos que causam no 

organismo. Por fim (4), após a interrupção a mulher retorna para consulta de avaliação de 

seu estado saúde geral com o gineco-obstetra ou médico de família e realiza novamente 

ecografia e finaliza o processo com orientações sobre métodos contraceptivos. Cabe 

ressaltar que fica a critério da mulher não prosseguir com o IVE, exceto quando já fora 

dado início ao processo medicamentoso.  

                                                 
2 IVE: Interupción Voluntária del Embarazo.  
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Apesar de ter muitas dificuldades em sua rede de assistência, a aproximação das 

duas políticas descritas respeita e cuida em conjunto com os sujeitos de suas decisões 

autônomas sobre seu corpo. A imparcialidade e ética dos profissionais fortalece as 

políticas, o cuidado e a confiança dos sujeitos na atenção à sua saúde, de forma que sejam 

assistidas as singularidades de cada caso, garantindo seus direitos sexuais e reprodutivos.  

O olhar conjunto das residências de saúde mental e saúde coletiva possibilitou uma 

análise ampla dos processos de assistência e das políticas de saúde. É inegável que a 

saúde tanto das mulheres que optam pelo IVE quanto da população trans está sendo 

acompanhada em seus aspectos biopsicossociais. Dessa forma, práticas que no passado 

foram consideradas ilegais e que eram realizadas de forma insalubre – e que no presente 

de muitos países ainda são, incluindo o Brasil -, hoje são direitos garantidos por lei no 

estado uruguaio. Tais práticas, portanto, são retiradas da marginalização para serem 

processos de cuidado do sistema de saúde. Durante o período de vivência no país, 

percebeu-se a força dos movimentos sociais que reivindicam por mudanças em diversas 

áreas, tendo grande atividade e força política. Além disso, nota-se como as políticas 

abordadas neste trabalho ganham outro teor em um estado que não tem atravessamentos 

religiosos.  

Dessa forma, problematizamos tais questões ainda muito polêmicas no Brasil a 

partir da experiência uruguaia: quando há a reivindicação social e legitimação de direitos 

por parte do estado, as políticas de saúde se ampliam em direção à diversidade e 

autonomia dos sujeitos, de forma a potencializar as decisões sobre o próprio corpo e ser 

ativo no processo de construção e transformação da sua própria saúde. 
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FORMAÇÃO EM ATO: 
articulações entre ensino e serviço 

 

 

Silvio Yasui (UNESP) 

 

 

1. Introdução 

 

A proposta de mudança do modelo assistencial de saúde mental passa, 

necessariamente, por uma reflexão e uma mudança na formação dos profissionais que 

atuam neste campo. Desde a década de 70, Cerqueira (1984) insistia na necessidade de 

se investir na formação de trabalhadores de um novo tipo e apontava para a celebração 

de convênios entre a secretaria de saúde com as universidades, como alternativa para a 

formação de profissionais aptos as novas tarefas, as novas concepções. De lá para cá, o 

campo vislumbrado por Cerqueira tornou-se muito mais complexo, aumentando 

consideravelmente aquela necessidade. 

A complexidade que compõe o campo da Reforma Psiquiátrica e da Atenção 

Psicossocial abrange diferentes e complexas dimensões do existir, o que impõe a todos os 

atores envolvidos grandes desafios, especialmente aos profissionais de saúde, que no 

cotidiano de suas práticas profissionais, através da organização de seu processo de 

trabalho, irão expandir e consolidar a transformação da assistência.  

Processo de trabalho em transição de um modelo tradicional baseado em uma 

compreensão orgânica do processo saúde-doença, que se concretiza em estratégias de 

cuidado centradas na sintomatologia e, portanto, predominantemente medicamentosa e 

hospitalocêntrica, para um novo paradigma, que considera a saúde mental situada no 

campo da saúde coletiva, tendo como entendimento do binômio saúde-doença como 

resultante de processos sociais complexos.  

Esta mudança de paradigma ainda não se reflete na formação dos profissionais de 

saúde que continua sendo organizada em disciplinas e especialidades, com pouco ou 

nenhuma integração, levando a um estudo fragmentado da realidade. Como 

consequência, tem-se a formação de especialistas que dominam diversos tipos de 

tecnologias, mas são incapazes de lidar com totalidades e realidades complexas.  

Formados e formatados em um modelo hegemônico os profissionais se veem, 

atualmente, com a responsabilidade de implantar uma proposta de mudança de modelo 
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assistencial, que requer uma ruptura, por vezes radical, de tudo o que se aprendeu ao 

longo de vários anos. 

A universidade cumpre um papel fundamental na formação dos profissionais de 

saúde e na produção de conhecimentos. Assim, torna-se necessária a transformação de 

seu lugar social, de suas relações de cooperação, de suas prioridades de ação, sua 

relevância social. É fundamental, também, que as iniciativas de mudança nesse campo 

contem com o apoio dos distintos segmentos sociais interessados.  

É nesta perspectiva que o curso de psicologia da UNESP de Assis, vem 

desenvolvendo o Projeto de Extensão Universitária Atenção Psicossocial na Saúde Coletiva 

e um programa de aprimoramento profissional na perspectiva da formação de 

profissionais aptos a desenvolver as ações necessárias a mudança do modelo 

assistencial. 

 

2. Formações em Ato 

 

Projeto de Extensão Universitária Atenção Psicossocial na Saúde Coletiva: O Projeto de 

Extensão Universitária Atenção Psicossocial na Saúde Coletiva é oferecido aos alunos do 

quarto e do quinto ano do curso de psicologia. Tem por objetivo geral: produzir ações, 

refletir e conceituar sobre a mudança do modelo assistencial em saúde mental, a partir 

das demandas produzidas nos serviços de atenção psicossocial (CAPS) e da atenção 

básica dos municípios de Assis, Candido Mota e Maracaí. Tem como objetivos específicos: 

a) oferecer aos alunos a possibilidade de atuar na saúde mental coletiva, nos novos 

serviços, através de ações de planejamento e intervenção no âmbito da instituição e da 

sociedade, b) possibilitar espaços para a reflexão e problematização das diversas 

demandas no contexto da saúde mental coletiva, c) desenvolver habilidades para manejar 

e superar as diferentes situações apresentadas no cotidiano dos serviços, d) habilitar o 

aluno a construir ações de intervenção e de estratégias de cuidado na saúde mental 

coletiva, e) habilitar o aluno para atuar no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Algumas ações que compõe o projeto: participação na rotina do CAPS realizando 

atividades de acompanhamento e atendimento aos usuários do serviço, especialmente na 

organização de oficinas terapêuticas; atuar no cotidiano dos serviços da atenção básica, 

realizando ações de apoio que possibilitem a construção de um novo modo de cuidado em 

saúde mental na atenção básica. 
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Programa de Aprimoramento Profissional Saúde Mental e Saúde Pública: Desde o ano de 

2000, a regional de saúde da Secretaria Estadual, o Departamento Regional de Saúde de 

Marilia em parceria com a Unesp, vem desenvolvendo o Programa de Aprimoramento em 

Saúde Mental e Saúde Coletiva em três municípios da região: Assis, Maracaí e Candido 

Mota.  Tem como objetivos: desenvolver habilidades e raciocínio clínico que possibilitem 

ao aprimorando identificar, diagnosticar, organizar e executar tratamento no campo da 

saúde mental, no âmbito de sua área profissional; através da organização e 

desenvolvimento de projetos de atenção, cuidados e inclusão social a pacientes da Saúde 

Mental em ações de equipe interprofissional. 

 

3. Conclusão 

 

A participação da Universidade estabelecendo parcerias com as instituições de 

saúde como campo de aprendizagem em serviço de alunos e profissionais recém-

formados é uma aposta em um processo formativo vislumbrando a produção da saúde 

como produção de encontros. Consoante com o trabalho de Emerson Merhy trata-se aqui 

de formar profissionais para o trabalho vivo da saúde que se faz pelo encontro e em ato. 

Processos de transformação encontram nas rotinas institucionais, nos profissionais 

que nelas estão mergulhados, uma de suas maiores fontes de resistência. Leis, normas, 

portarias, protocolos, podem transformar-se em letra morta e não impactar em nada a 

assistência prestada. Por outro lado, podemos encontrar um quadro oposto, trabalhadores 

que buscam implantar transformações nos processos cotidiano de trabalho. Nossa 

experiência em Assis tem demonstrado que a presença dos programas de extensão 

universitária tem efeitos nessas rotinas, compondo com estes trabalhadores e 

contribuindo para a produção de um cotidiano de trabalho vivo em ato.  

A complexidade do processo de mudança assistencial exige de todos os atores 

envolvidos um esforço conjunto e parcerias para que o desejo de transformação se 

concretize em ações e em efetivas mudanças que resistam a tendência institucionalizante 

de retorno ao status quo. 



113 

 

FORMAÇÃO EM SAÚDE: 
integração entre ensino, serviço e pesquisa 

 

 

Flávia Helena Miranda de Araújo Freire (UFF) 

Amanda Rodrigues dos Santos (UFF) 

 

 

O presente trabalho parte da experiência de formação em saúde coletiva e saúde mental 

a partir do estágio profissionalizante do curso de graduação em psicologia da Universidade 

Federal Fluminense em Volta Redonda, integrando-se com o desenvolvimento de pesquisa 

realizada na rede de saúde do SUS do município. A pesquisa é parte integrante do 

Observatório Nacional da Produção de Cuidado em diferentes modalidades à luz do 

processo de implantação das Redes Temáticas de Atenção à Saúde no SUS. Trata-se de 

pesquisa nacional coordenada pela UFRJ em parceria com diversas universidades e 

grupos de pesquisa, incluindo o grupo de pesquisa Rede Saúde: rede de 

compartilhamento, pesquisa e intervenção da UFF-VR, com o propósito de avaliar a 

produção do cuidado das redes temáticas de atenção à saúde no SUS, envolvendo 

gestores, trabalhadores e usuários, compondo uma Rede de Avaliação Compartilhada, na 

perspectiva de avalia quem pede, quem faz e quem usa. O trabalho aqui apresentado tem 

por objetivo analisar a experiência do ensino na formação em saúde do estágio em 

psicologia, bem como do processo disparado de Educação Permanente, a partir da 

imersão nos serviços de saúde e seu cruzamento com a pesquisa, que produz interferência 

no cotidiano dos serviços de saúde, em um ato de reflexão e co-produção de agires 

micropolíticos do trabalho e cuidado em saúde, trazendo como cenário de avaliação o 

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do SUS do município de Volta Redonda-RJ. A proposta 

de dialogar com a formação e educação permanente em saúde coletiva parte da 

necessidade de reflexão sobre as relações entre o campo da educação e do trabalho em 

saúde. Consideramos que os processos de aprendizagem são intrínsecos às relações que 

acontecem no mundo do trabalho e reconhecemos que a formação em saúde coletiva e 

saúde mental pode ser importante para as mais diversas ações no mundo do trabalho em 

saúde. Compreendemos trabalho e educação em saúde como uma dobra, que se 

produzem e acontecem mutuamente. Assim, não se pode pensar em uma educação para 

o trabalho em saúde, mas somente em um processo de educação permanente no 

trabalho, considerando, sobretudo, os saberes produzidos em ato. O quadrilátero da 
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formação em saúde com seus quatro vértices: Ensino, Gestão, Assistência e Controle 

Social, propõe construir e organizar uma educação responsável por processos interativos 

e de ação na realidade para operar mudanças, mobilizar caminhos, convocar 

protagonismos e detectar a paisagem interativa e móvel de indivíduos, coletivos e 

instituições, como cenário de conhecimentos e invenções (Ceccim & Feuerwerker, 2004). 

Os processos de aprendizagens são intrínsecos às relações que acontecem no mundo do 

trabalho e reconhecemos que a educação permanente em saúde pode fazer parte de 

qualquer ator imerso no mundo do trabalho em saúde, incluindo os próprios usuários como 

protagonistas dos seus processos de cuidado e como atores políticos que contribuem com 

a formulação do desenho de uma política pública de saúde comprometida com a defesa 

da vida. A invenção metodológica dessa experiência iniciou com a construção do Projeto 

de Estágio Singular dos alunos de psicologia que passaram a integrar a formação na rede 

de saúde do SUS de Volta Redonda. Partindo-se de uma cartografia do desejo produzida 

pelos alunos, e compartilhada e lapidada com os supervisores de estágio, colocou-se em 

análise a demanda desejante de cada aluno no desenvolvimento de seu estágio no SUS. 

Em um segundo momento, a carta de desejo, transformada em Projeto de Estágio Singular, 

foi apresentada em uma grande roda com os trabalhadores e gestores do SUS, produzindo-

se sentido e lugares de campo de estágio coletivamente com supervisores e alunos. Assim, 

a formação em saúde coletiva e saúde mental, foi adentrando a rede SUS, na integração 

entre ensino e serviço. Por outro lado, a abertura da pesquisa da Rede de Avaliação 

Compartilhada no SAD, deu-se a partir da inserção de alunos-estagiários no campo da 

atenção domiciliar. Nessa sequência, a escolha metodológica de entrada no campo de 

pesquisa se desenhou a partir do encontro em reunião com gestor municipal, seguindo-se 

aos encontros coletivos com trabalhadores, tanto na participação em reuniões de equipe, 

quanto no acompanhamento às visitas no domicilio dos usuários, vivenciando o cotidiano 

do trabalho no cuidado domiciliar.  Entende-se que o objeto de investigação da avaliação 

da produção do cuidado se produz no encontro entre aquele que demanda cuidado com o 

trabalhador de saúde, mas também o encontro nos espaços dos próprios trabalhadores 

nos seus locais de trabalho. Essa aposta de integração entre ensino, serviço e pesquisa, 

vem apontando para um movimento de educação permanente no mundo do trabalho na 

atenção domiciliar, disparando reflexões e transformações das práticas de cuidado e do 

trabalho em equipe. A formação em serviço pelo estágio, bem como a construção do 

pesquisador-trabalhador local, tem proporcionado espaços contínuos de análise de 

implicação da equipe e de novas possibilidades de invenção no mundo do trabalho. Por 
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meio do dispositivo “Tenda do Conto”, que proporciona espaço de encontro através de 

narrativas, a partir de objetos simbólicos e materializados em contação de histórias, a 

pesquisa e o estágio, foi produzindo interferência no serviço, tanto no domicilio do usuário, 

quanto no espaço coletivo de reunião de equipe. Walter Benjamin (1994) entende que 

“quem escuta uma história está em companhia do narrador”’. As companhias e 

compartilhamentos foram se tecendo nos re-conhecimentos e nas afecções 

experimentadas com a equipe e com usuários. A construção do usuário-guia como 

avaliação da rede de cuidado tecida pelo SAD, fez emergir análises do modo de trabalho 

e cuidado na atenção domiciliar em Volta Redonda, a partir do olhar dos trabalhadores, 

gestores, usuário-cuidador, alunos e pesquisadores. Ressaltamos, ainda, o cruzamento de 

redes de cuidado, da atenção domiciliar com a Rede de Atenção Psicossocial. Não é 

incomum o encontro de usuários de saúde mental ocupando o lugar de cuidador-familiar 

no domicilio, produzindo um efeito estruturante no modo de levar a vida do usuário de 

saúde mental. O cuidar do outro vem se produzindo como um cuidado de si. Essa rede de 

conexões no campo da saúde coletiva produz efeitos de apoio mutuo e autopoiético, de 

trocas de experiências e tecnologias de saúde, criando novos dispositivos nos serviços 

para ampliar esses processos de formação e educação permanente, ou mesmo revê-los e 

reconstruí-los. 
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FORMAÇÃO PELO TRABALHO NA SAÚDE MENTAL EM REDE: 
a micropolítica de um processo em movimento* 

 

 

Marco José de Oliveira Duarte (NEPS/UERJ) 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de formação pelo trabalho 

na saúde mental enquanto experimentação e potência que se afeta na produção do 

cuidado a partir dos processos de ensino-aprendizagem e do trabalho na micropolítica das 

unidades públicas de saúde – cenários de prática da educação na saúde. Esse é um 

movimento em ato, que produz acontecimentos, compartilhamentos, rupturas, capturas e 

(des)continuidades quando entendemos que é a rede de atenção à saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS) o lócus privilegiado desse processo de formação pelo trabalho na 

saúde mental e atenção psicossocial a partir da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

Assim, ao produzir sentidos analíticos que emergiram desses encontros vivos, 

levado a cabo pela experiência de formação e pesquisa através do Núcleo de Estudos, 

Pesquisas e Extensão em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (NEPS) da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a partir de alguns pressupostos e desafios, como a 

indissociabilidade entre ensino (graduação e pós-graduação, especialização e residência), 

pesquisa, intervenção e extensão como princípio da universidade à formação crítica e para 

a sociedade e como a lógica da integração entre formação-trabalho-rede-território em 

saúde, imprime-se um novo significado para a integração clássica entre ensino-serviço-

comunidade, (e)feito por muitos, quando tomamos os sujeitos que operam esses 

processos de formação-trabalho interprofissional em saúde, como docentes, estudantes 

(estagiárias, especializandas, residentes e pós-graduandas), trabalhadores dos serviços 

de saúde mental (preceptores, supervisores e tutores), usuários e familiares como 

produtores de rizomas formativos e de cuidado em saúde nos pontos de atenção da rede 

de saúde mental intra e intersetorialmente. 

Esse processo, portanto, tem permitido romper com a formação baseada no 

modelo biomédico hegemônico, e, em particular, nos Hospitais Universitários, como 

cenários privilegiados desse ensino-aprendizagem em saúde. Observa-se que, atualmente, 

o campo da formação em saúde, com a lógica da integração ensino teórico-prática, tem-

se deslocado para outros campos de necessidades do SUS e isso tem implicação real e 

concreta com as políticas nacionais e de gestão da educação pelo trabalho na saúde e de 
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educação permanente, em diversas modalidades e dispositivos que pactuam os gestores 

e seus trabalhadores nos serviços de saúde, universidades e o controle social. 

Tem-se afirmado, nesses cenários de aprendizagem pelo trabalho para a saúde 

mental, que o SUS é o ordenador da formação em saúde, e, privilegiada e 

estrategicamente nele ou a partir dele, opera-se essa educação em saúde, não de forma 

abstrata e idealizada de como “dever ser” o exercício profissional das categorias 

profissionais que compõem o campo da saúde – as quinze profissões da saúde –, mas no 

cotidiano micropolítico e pedagógico em que acontece o processo de trabalho em saúde 

mental. 

Portanto, toda a lógica que desenha esse cenário, aponta-se para uma assertiva: a 

de que no processo de trabalho em saúde opera-se um encontro vivo e intercessor entre 

o trabalhador e/ou trabalhador em formação (interno, estagiário, residente) e o usuário 

(sujeito e objeto desse processo de trabalho), mediado pela gestão do trabalho e da 

educação na saúde, que é onde se localiza a produção do cuidado, de forma singular, na 

política pública de saúde mental e sua interface com uma concepção política de 

universidade, de educação e de saúde, marcada no nosso campo pelos movimentos da 

Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica. 

Desta forma, ao tomar a produção do cuidado em saúde na formação profissional 

em saúde, a partir da lógica que a constitui, ou seja, como objeto da integração ensino-

serviço pela via do estágio, do PET-Saúde, da residência e outras modalidades de 

formação, integrando a pesquisa e a extensão, é, contudo, afirmar a defesa do SUS, seus 

princípios e diretrizes, oriundos dos movimentos democráticos da sociedade civil em torno 

de mudanças na saúde. Portanto, esse cenário de aprendizagem não é neutro, ele 

acontece em relação aos projetos políticos, em disputas e em embates, entre os sujeitos 

que operam o cuidado em saúde, no território, na rede, na gestão, no controle social, na 

política e na formação. 

A produção de conhecimento e, particularmente, o que se vai pesquisar e produzir 

academicamente, quem define, agora, é o SUS, é o trabalho em saúde; portanto, as 

questões-temas devem emergir dessa aposta, nessa perspectiva de integração, não de 

forma instrumental e tecnicista, mas no sentido de qualificar criticamente a formação e o 

trabalho em saúde a que está implicado.  

Nesse sentido, o ensinar ou o formar em saúde, pelo processo de trabalho em 

saúde, é a ruptura com a experimentação hierárquica, fracionada, de manipulação e 

aplicação de protocolos. Lidamos com vidas, necessidades e direitos dos usuários – esse 
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é o objeto –, portanto, se o serviço não se situa e acontece na forma de um agenciamento 

coletivo em saúde, ou mesmo na forma de uma integração orgânica de ensino-serviço de 

saúde, a partir do trabalho em saúde, em sua micropolítica, esvazia-se o sentido do 

dispositivo-formação. 

O acompanhamento no campo, o processo de supervisão, os conteúdos 

programáticos, as disciplinas teóricas, teórico-práticas, o treinamento, o trabalho, a 

pesquisa e a extensão no cotidiano dos serviços de saúde, suas reuniões, a avaliação no 

processo de ensino-aprendizagem no território juntos com os sujeitos integrados dessa 

intervenção que contribuem para a formação profissional do estudante, a perspectiva da 

educação permanente em saúde, e etc.: tudo isso não seria possível de debruçar se não 

tomar ética, estética e politicamente a formação profissional em saúde para melhor 

qualificar o SUS que temos e transformar sua mudança para o SUS que queremos, através 

do trabalho em saúde. 

Portanto, se, por um lado, para uma formação em saúde não será adequada se não 

trabalhar pela implicação dos estudantes com seu objeto de trabalho, que também deveria 

ser seu objeto de ensino-pesquisa, por outro, e no mesmo sentido, os trabalhadores, 

incluindo os docentes, poderiam ser mais abertos a esse encontro pedagógico e educativo 

junto aos estudantes e residentes, a despeito da insatisfação e precarização no mundo do 

trabalho, pois quem ganha com isso é o projeto coletivo que opera a saúde, na perspectiva 

da democracia, da cidadania e dos direitos sociais de trabalhadores, usuários e familiares 

do SUS antimanicomial. 
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O resumo em questão refere-se as atividades realizadas no período de julho de 

2014 até julho de 2015 pela miniequipe do Programa de Educação para o Trabalho – PET 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro no apoio matricial às equipes lotadas na 

Atenção Básica numa determinada área programática, conforme o princípio da 

regionalização do Sistema Único de Saúde.  

A equipe tinha a composição de (1) preceptor da área da psicologia e 3 (três) 

monitores na condição de estudantes da graduação e da residência multiprofissional de 

saúde mental da universidade citada, das respectivas áreas, enfermagem, psicologia e 

serviço social.  

Trata-se de uma estratégia de capacitar a atenção básica à lógica dos cuidados em 

saúde mental, visto que as atuais políticas se dirigem para o fechamento dos grandes 

centros psiquiátricos, transferindo os cuidados em saúde mental de uma lógica de 

centralidade (modelo hospitalocêntrico) para uma lógica compartilhada de cuidados 

(modelo rede de atenção psicossocial-RAPS).  

A proposta do PET/RAPS foi de fomentar a rede de atenção psicossocial oferecendo 

cuidado através do dispositivo de matriciamento a partir de interconsultas, visitas 

domiciliares; participação em reunião de equipe; interlocução com outros setores 

(dispositivos da assistência social, da educação e da saúde, etc.), acolhimento a equipe, 

cuidado compartilhado na referência dos casos através de uma construção com o paciente 

e fortalecimento do dispositivo territorial do CAPS. 

O resultado destas articulações foram as modificações nos modos de se operar o 

funcionamento das relações institucionais. Os encaminhamentos deixaram de ser pelo 

papel e passaram a ser também verbais. Em alguns casos, as próprias instituições 

passaram a demandar a própria presença tanto das ESF quando dos matriciadores 

visando dialogar sobre alguns casos complexos ou mesmo para demandar uma elucidação 

de uma temática especifica.  
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A aposta de nossa equipe foi a da construção de um saber de modo compartilhado, 

portanto, construído. Se por um lado a palavra “compartilhado” evidencia uma direção 

diante dos casos da saúde mental, a palavra “cuidado” evidencia também a 

responsabilidade no caso, demostrando com isso, uma posição ética. Portanto, os 

matriciadores são tão responsáveis no caso quanto à equipe técnica, assim como foi 

preciso definir uma direção clínica que fosse compartilhada por todos.  

Alguns pontos considerados potenciais e desafios foram identificados a partir 

desse trabalho:  

 

Potenciais: 

 Acolhimento pautado no vínculo com o usuário; 

 Agentes de saúde em constante contato com as famílias e conhecedor das 

características do território, facilitando o processo de identificação de casos e 

fortalecimento das estratégias de suporte aos usuários nos períodos de intervalo 

dos atendimentos; 

 Profissionais com disponibilidade e disposição para trocas; 

 Atividades coletivas de prevenção e promoção à saúde; 

 Acolhimento como recurso de terapêutico; 

 Vínculo e continuidade do tratamento. 

 

Desafios:  

 Falta de capacitação em saúde mental dos agentes comunitários e profissionais; 

 Tendência de privilegiar a via do medicamento como terapêutica; 

 Inexistência de uma estratégia na ESF para lidar com a saúde mental no território; 

 Medo e impotência por parte de profissionais e comunidade na abordagem de 

pacientes agudos da saúde mental; 

 Reforço a lógica de um saber especializado e da concepção ainda fragmentada do 

cuidado à saúde mental; 

 Dificuldade na referência e na articulação com outros serviços especializados ou 

desconhecimento dos serviços; 

 Ausência de planejamento integrado voltado para a saúde mental no território;  
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 Preconceitos e estigmas relacionados aos usuários em sofrimento mental a partir 

de abordagens biologizantes e reducionistas sem levar em conta as 

vulnerabilidades sociais e o contexto em que os mesmos se encontram inseridos. 

 

No processo de trabalho em saúde que encontramos a partir da experiência do PET, 

foi possível a construção de uma rede de atendimento abrangente. Uma ligação entre 

diversos seguimentos baseado na referência e contra-referência visando o 

acompanhamento do paciente de forma integral sem excluí-lo de seu território subjetivo.  

Convém destacar que o fato de terem membros na miniequipe que faziam parte do 

CAPS favoreceu que alguns casos pudessem ser absorvidos a partir da presença constante 

e contínua na comunidade, aproximando da realidade subjetiva desses indivíduos e 

identificando fatores que favoreciam os limites que alguns desses pacientes não 

conseguiam chegar ao dispositivo. Da mesma forma que alguns casos já atendidos pelo 

CAPS tiveram estratégias discutidas em reuniões da equipe da atenção básica e contato 

mais próximo dos Agentes de saúde a partir da discussão ou circulação de informações 

entre ambas as equipes.  

Nesse encontro entre matriciador e usuário foi possível produzir um “trabalho vivo 

em ato”, que objetivou a produção de escuta e responsabilização, a constituição de 

vínculos e de compromissos em projetos de intervenção (Merhy, 2002b). O “trabalho vivo” 

em saúde a partir do matriciamento foi o de garantir que usuários retornassem ao nosso 

encontro e nos buscassem até mesmo fora dos dias programados, que membros das 

famílias comparecessem para o atendimento da equipe sem que antes eles fossem 

pensados como parte da construção do caso e que o usuário pudesse ter um espaço de 

escuta para ser ouvido e também ouvir.  

O matriciamento nos possibilitou verificar e analisar que os pacientes que 

necessitam de um acolhimento estão no território e por diversos motivos têm dificuldades 

de chegar ao serviço. Também notamos que os dispositivos de outras políticas como 

assistência social e educação que foram acionados em função dos casos, denotavam a 

inexistência da intersetorialidade anterior ao matriciamento e principalmente, 

desconhecimento sobre a saúde mental, o que indica necessidade de se pensar ações 

articuladas com as demais políticas públicas como forma de informação e construção de 

rede. Nos casos que constatamos haver um fluxo de comunicação entre os 

setores/políticas públicas, ficava evidente uma forte lógica de transferência e 

encaminhamento, sem que a origem do acionamento fosse de fato compartilhada e 



122 

 

planejada, promovendo descontinuidade e repetições, já que o caso retornava em 

períodos posteriores.  

Desse modo, na relação atenção básica e saúde mental, o ponto crucial está nos 

processos de trabalho que são desenvolvidos cotidianamente junto aos usuários em 

sofrimento mental, pois tanto a reforma sanitária quanto a psiquiátrica partilham a ideia 

de que a produção de saúde implica na produção de sujeitos (Brasil, 2004b). 
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O presente trabalho foi desenvolvido por profissionais que atuam em um Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPSad) no município do Rio de Janeiro-RJ, 

inseridos no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-Saúde-Redes de 

Atenção/Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), através do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Saúde Mental e 

Atenção Psicossocial (NEPS), no território da Área Programática (AP) 2.2 da cidade.  

O PET-Saúde é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e Educação, com apoio de 

uma universidade e da gestão local do Sistema Único de Saúde – SUS, cuja missão é a 

formação interdisciplinar pelo trabalho em saúde integrando a universidade na rede do 

SUS e articulando ensino – graduação (cursos da saúde, em particular, enfermagem, 

medicina, psicologia e serviço social) e pós-graduação (incluindo a residência), a pesquisa, 

a extensão e o cuidado em saúde mental e atenção psicossocial nas unidades da rede 

pública do Município do Rio de Janeiro. O PET- Saúde tem o objetivo de promover 

interseções de cuidados em saúde mental na atenção básica, na rede de atenção 

psicossocial. 

A metodologia utilizada no PET-Saúde foi pesquisa-intervenção. Realizamos 

interconsultas, atividades em grupos, rodas de conversa sobre Reforma Psiquiátrica, 

Redução de Danos, Cuidado Ampliado em Saúde, construção de projetos terapêuticos 

singulares (PTS) e intervenções no território e análise qualitativa dos resultados: 

ampliação do cuidado dos usuários já atendidos pelo CAPSad, assim como ampliação do 

acesso de usuários atendidos nas vinte e oito unidades da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF); fortalecimento das ações intersetoriais que visam a integralidade do cuidado e 

produção de uma rede mais viva. Sendo assim, a inserção no PET-Saúde contribuiu tanto 
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para pensar o cuidado aos usuários como para a formação (educação permanente) em 

saúde de profissionais e de graduandos da saúde, na perspectiva da educação pelo 

trabalho na saúde.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho é analisarmos o impacto de tal experiência 

no que tange a ampliação do cuidado em saúde mental no território da AP 2.2 no Rio de 

Janeiro, a partir do trabalho de Apoio Matricial ou Matriciamento com foco na saúde mental 

e atenção psicossocial junto às equipes da ESF da área, para construção do cuidado 

ampliado no território. Produzimos, a partir de tal experiência, ampliação do conhecimento 

dos alunos dos cursos da saúde acerca do SUS, da RAS e especificamente da RAPS, das 

Reformas Sanitárias e Psiquiátricas, assim como da forma de produzir cuidado em saúde 

baseada na ampliação do conceito de saúde na vivência prática, articulando, de fato, 

teoria e prática e distanciando o olhar da doença para o sujeito e, em particular, da droga, 

para a relação entre o sujeito, o social e a substância.  

Entendemos que contribuímos para a formação e educação permanente, a partir 

de uma educação para a autonomia dos sujeitos envolvidos, através de elementos da 

educação popular. Entendemos autonomia como capacidade de um indivíduo gerar 

normas, ordens para sua vida, conforme as diversas situações que enfrente. Como a 

autonomia é “condição” e como ela se dá no mundo e não apenas na consciência dos 

sujeitos, sua construção envolve dois aspectos: o poder de determinar a própria lei e 

também o poder ou capacidade de realizar. Logo, autonomia não é independência ou 

autossuficiência. Já a heteronomia é a condição de uma pessoa ou de uma coletividade 

que recebe do exterior a lei à qual se submete. Situações como ignorância, escassez de 

recursos materiais, má índole, (i)moralidade etc., impõem determinações que limitam ou 

anulam a autonomia, sendo caracterizadas, portanto, como heteronomia. 

A autonomia seria, para alguns autores que tomamos como referência, em síntese, 

a expressão de criação e essa força criadora é imanente tanto às coletividades humanas, 

como aos seres humanos singulares. A partir disso, é absolutamente natural chamar esta 

faculdade de formação, imaginário e imaginação. Assim, conclui-se que há nas 

coletividades humanas uma potência de criação a qual chamamos de “imaginário social 

instituinte”. Aponta-se, desta forma, para o fato de que apesar dessa potência de criação, 

as sociedades humanas são organizadas a partir da conservação e reprodução de suas 

leis, normas e de suas instituições. Daí serem em sua grande maioria heterônomas.  

Nesta perspectiva teórico-metodológica e ético-político-estética, vemos a 

importância do PET-Saúde por ter podido promover maior articulação de rede, trocas de 



125 

 

saberes e práticas e um questionamento quanto ao instituído presente nas práticas e nas 

teorias, técnicas e modo de trabalhar dos profissionais nos diversos pontos de atenção da 

RAPS, mas em particular da relação de integração do CAPS ad na Atenção Primária em 

Saúde (APS) no território em que se encontram os dispositivos assistenciais da saúde e 

saúde mental.  

Neste contexto, os alunos dos diversos cursos de graduação da saúde, que só 

conheciam o SUS apenas a partir de um serviço e modelo assistencial: o hospital, com o 

PET-Saúde puderam conhecer um SUS vivo. Logo, entendiam que havia morte no hospital, 

ou seja, havia falta de criação, de vida, de movimentos instituintes, pois perceberam que 

o que lhes era apresentado em aulas era uma psicopatologia baseada, somente, em 

descrição de sintomas. Essas inquietações e questionamentos, elementos 

problematizados de uma perspectiva de formação pelo trabalho em saúde, na rede, no 

território e para a vida, gerou compreensão de que há um processo saúde-doença e que 

por isso não há determinismo e sim relações que devem ser percebidas quanto ao 

processo de adoecimento e sofrimento. 

Mediante uma análise autônoma, pudemos perceber que se faz necessário pensar 

o cuidado em saúde, em um contexto contemporâneo, de grande exigência de produção 

capitalística, pois percebemos, de forma geral, grande dificuldade de sustentação do 

cuidado, ou seja, identificamos maior acesso dos usuários aos serviços, tanto nas ESF, 

como nos CAPS, assim como maior presença desses nas unidades de saúde. No entanto, 

a continuidade do cuidado é, muitas vezes, esquecida, devido a uma sobrecarga de 

demandas dirigidas à APS, como as campanhas e restritas ao básico oferecido às 

populações pobres.  
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Este trabalho analisa o processo de criação de uma Associação de Cuidadores no 

Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2012 e 2013, a partir da perspectiva de atores que 

tiveram participação ativa nesse processo. O desenvolvimento das políticas para o cuidado 

da população, aspecto que vem se fazendo cada vez mais relevante num cenário de 

transição demográfica e epidemiológica, devido ao envelhecimento populacional e 

extensão da longevidade, é assunto que vem sendo tematizado pelo Grupo de Pesquisa 

“Desinstitucionalização, Políticas públicas e cuidado”, com especial ênfase nas ações 

voltadas para a qualificação, valorização e empoderamento dos trabalhadores envolvidos 

nesse campo ainda emergente e carente de pleno reconhecimento.  

A Associação de Cuidadores, que passou a congregar cuidadores das políticas de 

saúde mental, cuidadores de idosos, e também assistentes pessoais da pessoa com 

deficiência, é fruto de uma mobilização inédita deflagrada por coordenadores de cursos 

formativos nessa área e outros atores da academia e de movimentos sociais, num 

processo de aproximação entre diferentes agentes, com vistas ao estabelecimento de uma 

rede solidária para pensar as questões do cuidado, dos trabalhadores envolvidos nesse 

ramo de atividade e também nos usuários beneficiários desse tipo de política. O 

movimento para a criação da associação, deflagrado pela convocação de alunos e 

egressos de cursos voltados para cuidadores, envolveu a constituição de um grupo de 

estudos e a realização de inúmeras reuniões, encontros, debates e audiências, num 

processo de crescente mobilização política em defesa da regulamentação da profissão de 

cuidador e também do reconhecimento do cuidado enquanto direito social. 

Este estudo integra as atividades do grupo de pesquisa sobre 

Desinstitucionalização, políticas públicas e cuidado, e está contido em pesquisa que deu 

origem à tese de doutorado defendida em 2015, e que discute o processo de constituição 

do “campo dos cuidados” no Brasil sob uma perspectiva histórica e tendo como escopo 

metodológico o referencial da obra de Pierre Bourdieu. Dentre os desafios elencados para 

a promoção do bem-estar numa sociedade que envelhece, se destaca a necessidade de 

se garantir condições dignas de vida e bem-estar para as pessoas que necessitam de 
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auxílios no seu cotidiano, bem como para seus cuidadores. Nesse sentido, a pesquisa 

buscou identificar atores e conflitos emergentes no campo dos cuidados, no período 

compreendido principalmente entre as últimas décadas do século XX e o início do século 

XXI. Em nossa análise, buscamos situar o processo de ‘descoberta’ do problema social dos 

cuidados e do seu principal protagonista, o cuidador, a partir de diferentes recortes, tais 

como o surgimento de um discurso especializado no âmbito das disciplinas da geriatria e 

da gerontologia, a elaboração de políticas públicas de intervenção sobre os cuidados e 

cuidadores e a transformação do trabalho de cuidados em ofício ou profissão. Na 

discussão aqui empreendida, abordamos o viés de gênero na segregação sexual e social 

do trabalho de cuidados e evidenciamos as tensões e conflitos inerentes à constituição do 

campo, tais como a separação entre profissionais e leigos, entre a dependência e a 

independência e ainda, o dilema presente na sociedade entre o reconhecimento de 

direitos sociais e as crescentes pressões pela privatização da responsabilidade pelo bem-

estar, num cenário de fortalecimento da ideologia neoliberal.  

O processo de criação da associação de cuidadores, no Estado do Rio de Janeiro, 

cujo caso é ilustrado nessa apresentação, representa um momento novo na 

reconfiguração do campo dos cuidados, no sentido de que não apenas novas correlações 

de forças se fazem presentes, tanto no sentido de um maior desvelamento das forças de 

oposição e contrárias à integração dos cuidadores às políticas voltadas para a promoção 

do bem estar, como pela capacidade destes trabalhadores, historicamente segregados e 

desvalorizados de começarem a se organizar para lutar pelos seus direitos. A organização 

da associação, como um processo indissociável da formação ou qualificação desses 

trabalhadores, formação esta que defendemos, deve ser atravessada por um processo 

que possa auxiliar os alunos a empreenderem uma reflexão sobre sua importância no 

cenário das políticas sociais ou de saúde, marca ainda um interessante processo de 

estabelecimento de redes de solidariedade, a partir do reconhecimento que a temática do 

envelhecimento e particularmente dos cuidados é transversal a setores e políticas 

públicas. Nesse sentido, a aproximação entre atores de diferentes segmentos sob uma 

perspectiva comum, a organização de uma associação, constitui uma oportunidade 

interessante para a criação de olhares diferenciados para temas como a 

desinstitucionalização, a inclusão social e a desestigmatização da dependência.  

Na apresentação proposto para este grupo, situamos, portanto o processo de 

surgimento da Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa, com deficiência e da saúde 

mental do Estado do Rio de Janeiro, seus principais atores e sua importância frente ao 
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cenário de “crise nos cuidados” que se apresenta nesse contexto contemporâneo, onde 

transformações na família e nas políticas para a promoção do bem estar tende a 

mercantilizar e individualizar cada vez mais o acesso aos bens e serviços necessários para 

a promoção da saúde e da participação social. Nesse mosaico de tensões e conflitos pela 

responsabilização pela saúde, bem-estar e cuidados, a independência e a autonomia 

surgem como valor, ao passo que a dependência e a perda de autonomia são 

frequentemente associadas à perda da cidadania e estigmatização. 
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A formação de profissionais para o campo da saúde mental é um dos maiores 

impasses enfrentados pelos cursos de graduação da área da saúde. Além do número 

ínfimo de disciplinas específicas voltadas à saúde mental, é pequena a oferta de estágios 

no campo que imprimam a lógica da saúde pública. Diante disso, o Governo Federal tem 

investido em iniciativas favorecedoras do fortalecimento da atenção em saúde, 

consonantemente às propostas do SUS. Uma delas é o Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde, que tem por estratégia a integração entre ensino, serviço e 

comunidade. 

Instituído pela Portaria Interministerial 1.802, de 26 de agosto de 2008, o PET-

Saúde consiste em uma política do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde 

destinada à consolidação da atenção básica em saúde mediante a formação de 

profissionais atentos às demandas do cenário brasileiro. No município de Betim/MG, este 

programa encontra campo fértil de práticas desde sua instauração, em 2011. A parceria 

entre Prefeitura Municipal e PUC Minas tem favorecido novas perspectivas e bons 

resultados acerca da educação permanente e integração ensino-serviço numa lógica que 

focaliza o campo assistencial público como objeto privilegiado de transmissão de 

conhecimentos das práticas de cuidado. Tal município, pelas ações inovadoras no campo 

da saúde mental, é considerado um dos mais respeitados modelos de implantação desta 

rede de cuidados que vem se consolidando há 20 anos. Nesse programa, participam 

alunos dos cursos de enfermagem, fisioterapia, medicina e psicologia, trabalhadores como 

preceptores e professor como tutor.  

Em 2013, a partir do edital n.º 14, de 8 de março, entrou em vigor uma nova edição 

do programa: o PET Redes de Atenção, com três subprojetos aprovados, sendo um deles 

o “Rede de Atenção Psicossocial: Atividades Coletivas e Oficinas Terapêuticas”. O objetivo 

desse projeto é alinhar ensino, serviço e comunidade, a fim de possibilitar experiências 



130 

 

que integrem o ambiente acadêmico à realidade dos serviços de saúde mental do SUS, 

sobretudo no que diz respeito ao planejamento e desenvolvimento de atividades coletivas 

e oficinas terapêuticas com usuários de álcool e outras drogas. A dependência química se 

revela no mundo contemporâneo como um grave impasse para o corpo social e para a 

saúde pública (PRATTA; SANTOS, 2009). Por estar associada à violência, é comum a oferta 

de abordagens de cunho segregativo e moral, indo contra a lógica do SUS e dos direitos 

humanos. Contrária a essa via, as práticas configuradas nos serviços substitutivos 

responsáveis por acolher as pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas visam introduzir novas ideias e concepções sobre o tratamento nessa área, dentre 

elas as noções de intersetorialidade e integralidade do cuidado, visando à autonomia 

dessas pessoas a partir da estratégia de redução de danos.  É esse cenário de prática que 

deve fomentar a formação tanto dos alunos quanto dos trabalhadores, pois o PET também 

deve propiciar aos trabalhadores um lugar de articulação da prática com a produção de 

conhecimento.   

Com relação à universidade, o programa fomenta seus três pilares – ensino, 

extensão e pesquisa – ao propiciar aos estudantes envolvidos uma prática que engloba 

teoria, exercício em campo, diálogos com profissionais capacitados e atividades de 

investigação. Com relação à saúde do município, o programa propicia interlocução entre 

profissionais formados e estudantes da graduação, possibilitando a elaboração de novas 

diretrizes de trabalho através do delineamento do cenário.  

Considerando essas perspectivas, o presente trabalho objetiva apresentar um 

relato de experiência do subgrupo do PET que se desenvolveu no CAPSad de Betim, 

composto pelo tutor-professor da universidade, preceptor-trabalhador do CAPS e quatro 

alunos. Duas experiências de oficinas foram construídas com os usuários do CAPS – 

informática e mosaico –, e podemos qualificar seus efeitos a partir de três enfoques: pelo 

lado do aluno, pelo do trabalhador e do usuário. Desde o início da proposta de atividades 

coletivas, pudemos verificar a construção do trabalho considerando o cenário de prática 

que é orientado por princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica brasileira. Um dos quais 

refere-se ao protagonismo dos usuários como cidadãos e sua emancipação social, sendo 

a saúde entendida como um direito. Outro princípio a se destacar é o da 

desinstitucionalização como forma de enfrentamento à exclusão social, sendo 

fundamentais práticas que propiciem a autonomia e inserção social. Desse modo, 

atividades coletivas que pretenderam materializar o princípio da inserção e emancipação 

social, considerando a singularidade de cada pessoa nelas envolvidas, se fizeram 
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presentes nesta experiência, especialmente aquelas discutidas e propostas juntamente 

com os sujeitos usuários do CAPS. É comum ao contexto das pessoas dependentes de 

álcool e outras drogas a vivência da exclusão social, sendo habituais os estigmas da 

delinquência, perversidade e violência.  As oficinas de informática e de mosaico buscaram 

sempre uma interlocução com a cidade, visando romper com o estigma da violência, 

propondo novas formas de inserção social. A oficina de informática se desenvolveu no 

laboratório de informática da PUC, oferecendo aos usuários-aprendizes o contato com uma 

das tecnologias mais potentes no mundo atual. A oficina de mosaico se desenvolveu no 

CAPSad, sempre visando uma interface com eventos culturais, feiras para exposição e 

venda dos produtos, assim como a possibilidade de geração e renda através da parceria 

com o grupo de Economia Solidária do município.  

Para contemplar a conjuntura do cenário de prática, foi necessário o estudo de 

políticas públicas e princípios orientadores do campo de experiência, assim como formas 

de abordagens que valorizassem a singularidade do indivíduo com sofrimento psíquico. O 

ambiente de estudo e interlocução entre a academia e o serviço propiciou atualização e 

maior formalização da prática pelo lado do trabalhador. Pelo lado do aluno, verificou-se 

introdução, aprofundamento e implicação com a atenção na saúde norteada pelos 

princípios do SUS, determinando o interesse de alguns por consolidar o conhecimento e a 

possibilidade de se tornar profissional nessa esfera. Em relação aos usuários do CAPS, 

observou-se a possibilidade de novas formas de conectar-se à vida podendo, assim, abrir 

mão da droga como imperativo que rege seus caminhos. A experiência do PET como 

articulação ensino-serviço-comunidade evidenciou-se como potente estratégia de 

qualificação da formação acadêmica e prática dos trabalhadores do SUS. 
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“PERCURSOS FORMATIVOS”: 
os efeitos de uma formação 
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O presente trabalho tem como proposta trazer um relato da experiência de 

formação em curso, com os servidores do município de Vila Velha/ ES, que trabalham na 

área da Saúde Mental (Departamento de Programas Especiais/Secretaria Municipal de 

Saúde) e que participam da capacitação viabilizada pelo Ministério da Saúde 

(Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas). Tal capacitação, cujo nome 

é “Percursos Formativos na Rede de Atenção Psicossocial: Intercâmbio entre Experiências 

e Supervisão Institucional”, apresenta-se “como proposta de troca de experiência e 

ampliação das possibilidades de intervenção do profissional a partir da convivência com 

outras realidades e realização de oficinas de atualização” (Brasil, 2013, p. 1). O município 

de Vila Velha foi contemplado a participar da capacitação como “rede em formação” que 

troca experiências com a “rede preceptora” da cidade do Recife/PE, na linha de ação sobre 

“Demandas Associadas ao Consumo de Álcool e outras Drogas” (Linha de Ação 04). Uma 

das etapas desta formação, e sobre a qual este trabalho versa, é o intercâmbio para a 

“rede preceptora”, que consiste em “disponibilizar 20 (vinte) profissionais, sendo 02 (dois) 

por mês, durante 10 (dez) meses, para serem capacitados na rede de atenção preceptora 

durante 160 horas” (Brasil, 2013, p. 2). A partir desse modo de formação, colocamos a 

questão: o que é formativo nesses percursos? Tendo essa “pergunta-guia”, partimos para 

as narrativas das experiências de intercâmbio de uma profissional, para a discussão dos 

efeitos dessa formação e para o debate ampliado de uma política de formação 

permanente para os trabalhadores da saúde. Será usado o diário de campo da profissional 

autora deste trabalho, assim como uma resposta elaborada por um profissional da Saúde 

Mental do município de Vila Velha/ES a um questionário sobre formação e sobre a 

capacitação “Percursos Formativos”, respondido por 06 profissionais dessa área.  

 
Forte das Cinco Pontas, Recife, Pernambuco. Patrimônio da defesa de uma terra. 

Canhões, rotas de fuga, povo guerreiro, campo de disputas. Lugar da primeira 

roda dos percursionistas. Vieram de vários cantos. Dos cantos de Minas Gerais, 

Ouro Branco, Ipatinga, Uberlândia; Dos cantos do Sul do país: Itajaí e Palhoça, SC; 

Bajé, RS; Do canto do Belém do Pará. Dos cantos de São Salvador, BA. E do canto 

de São Carlos, SP. É quase uníssono, a vontade de aprender, trocar, levar 

novidades, trazer experiências. Expectativa de respiro, deslocamento de olhar, 
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visão mais ampliada. Ver Vila Velha de outro ângulo. Cidade de povo guerreiro 

também. Trago uma questão: o que é formativo nesses percursos?  

A formação proposta pelo Ministério da Saúde recebe o nome de Percursos 

Formativos. Denominar dessa forma – e nomear é produzir mundos – pode nos 

indicar uma aposta de que se colocar a andar, se deslocar, é formativo. Essas 

andanças formam um “corpo percursionista” que toca os caminhos por onde 

passa e vai fazendo música disso, vai contando histórias, perguntando os nomes, 

vendo mapas, traçando trajetos, encontrando pessoas, se perdendo, se achando, 

se reprogramando. É no caminho que se faz formação. Um exercício de 

investigação, desnaturalização, perguntas e respostas provisórias. Assim tentava 

me colocar a caminho dos destinos. E foram muitos, em vários pontos da cidade. 

Cancela um, coloca outro, pega um ônibus, volta de táxi, pega carona. Chuva, 

cancela reunião. Reorientação da proposta. Como lidar com essas 

reconfigurações, recomposições? Não seria este o nosso material de trabalho? O 

que fazer com esse material? Onde ele é lapidado? (Diário de Campo, Primeira 

semana de Julho, 2015). 

 

Nesse trecho de narrativa da experiência de intercâmbio, emerge um primeiro e 

importante efeito da formação que é o deslocamento. Neste caso, além de geográfico, 

apontamos para um deslocamento subjetivo que reorienta a atenção para as práticas 

cotidianas nos serviços. “Ver Vila Velha de outro ângulo” é produzir um deslocamento dos 

automatismos das ações de trabalho. Efeito este percebido por quem participou desta 

etapa da formação (o intercâmbio) assim como por quem não foi para a vivência na “rede 

preceptora”, mas que participou dos momentos de “roda de conversa” após a chegada 

das duplas, como descrito no relato abaixo.  

 
Fez muito sentido pra mim perceber nos colegas que trouxeram as experiências 

e narrativas de Recife uma mudança (para além do bronzeado, do sorriso e da 

alegria de viajar e sair um pouco da rotina de trabalho tão adoecedora, muitas 

vezes). A ampliação do olhar sobre as práticas de lá permitiram uma mudança de 

olhar nas práticas de cá. Ora de forma comparativa, ora de forma complementar. 

Algumas observações de lá preencheram lacunas de “nós” que não 

conseguíamos desatar. Principalmente no modo de agir dos profissionais de lá. 

Talvez um devir-recifense que co-habitou o devir-capixaba e que auxiliou na 

construção do nosso caminhar por aqui. Um percurso que ainda se forma. Tímido 

ainda, mas alimentado por uma vontade ético-política de que seja possível 

trabalhar com dignidade. (Questionário 03) 

 

Nesse trecho, a percepção da trabalhadora foi formada nessas “rodas de 

conversa”, momentos criados com a denominação de “Oficinas Temáticas”, quando cada 

dupla que retorna de Recife/PE provoca a discussão sobre alguma temática relacionada 

à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Podemos elencar a “Oficina Temática” como mais 

um efeito da formação “Percursos Formativos”. Houve a multiplicação dos saberes 

compartilhados na “rede preceptora”, além de oportunizar aos trabalhadores de Saúde 

Mental do município um momento de formação, discussão das práticas, direcionamentos 

e elaboração de estratégias. Dentre elas: organogramas, quantitativos, fluxos de 
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encaminhamentos, entre outras. Podemos citar entre os temas trabalhados: projeto 

terapêutico singular, acolhimento, redução de danos, formação, intersetorialidade.  

Apostamos que uma política de formação permanente dos trabalhadores tenha a 

orientação de intervir nos processos de trabalho. Tal concepção faz frente a um formato 

de capacitação em “blocos de informações”, como reprodução de técnicas e 

procedimentos. Nesse sentido, afirmamos a inseparabilidade entre trabalho, formação e 

saúde. A sustentação de espaços de formação é a possibilidade de exercitar 

deslocamentos do olhar, invenção de práticas e produção de saúde. Desse modo, a 

formação de trabalhadores como “percursos formativos” evidencia o desafio de 

desnaturalizar os caminhos cristalizados, de mapear os caminhos percorridos e 

acompanhar as veredas que abrem novas entradas.  
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PRODUÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL 

NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
potencialidades e desafios 
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Claudinei José Gomes Campos (UNICAMP) 

 

 

Introdução: A relação entre saúde mental e os serviços da atenção básica, tem sido 

discutida em muitos trabalhos, entre documentos do Ministério da Saúde e pesquisas 

publicadas. Tais documentos e pesquisas evidenciam a relevância das equipes de saúde 

da atenção básica, em particular as equipes de saúde da família, quando se referem à 

produção do cuidado em saúde mental com ênfase na pessoa com sofrimento psíquico e 

sua família. No que tange ao sofrimento psíquico, embora este não se apresente de forma 

explícita nos processos de trabalho das equipes de atenção básica, sabe-se que em 

diversificados quadros orgânicos como: diabetes, hipertensão e outros relacionados a 

fatores psicológicos e sociais como a violência, por exemplo, geram repercussões na vida 

do usuário e de seus familiares, causando-lhes uma sobrecarga psíquica. Nesta 

perspectiva, as equipes de atenção básica estariam qualificadas para atender, em 

especial, aos usuários com transtornos mentais comuns que são caracterizados por 

sintomas como: insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração 

e queixas somáticas, sendo estes os mais encontrados na comunidade e podendo gerar 

elevado custo social e econômico, uma vez que podem gerar incapacidades no indivíduo 

para o trabalho e produzir maiores demandas para os serviços de saúde. A Estratégia 

Saúde da Família é parte da rede de atenção psicossocial e deve se constituir como 

principal “porta de entrada” da rede de atenção psicossocial. 

 

Objetivos: o trabalho teve como objetivos: analisar as possibilidades/instrumentos 

utilizados por enfermeiros para o desenvolvimento do cuidado em saúde mental e as 

limitações para a produção do cuidado em saúde mental na Estratégia Saúde da Família. 

 

Percurso Metodológico: Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo 

descritiva e exploratória, em que foi tomado com referencial metodológico o estudo de 
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caso e, como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais. A compreensão da 

dinâmica das Representações Sociais envolve a análise dos dois processos que intervêm 

na sua formação: a objetivação e a ancoragem. Tais processos indicam a maneira como o 

social transforma um conhecimento em representação e como esta representação 

transforma o social. Portanto, a função das Representações Sociais é tornar familiar o não 

familiar numa dinâmica em que os objetos e eventos sejam reconhecidos e 

compreendidos com base em encontros anteriores e em modelos. O ato de representação 

transporta o que é estranho e perturbador do universo do meio externo para o interno, 

colocando-o em uma categoria e contexto conhecidos. Os dados foram coletados por meio 

de entrevistas semiestruturadas e analisados a partir da Análise de Conteúdo Temática. 

 

Resultados: Participaram da pesquisa 19 enfermeiras da Estratégia Saúde da Família de 

um município do sudoeste baiano. O grupo etário das participantes da amostra estudada 

oscilou entre 24 e 43 anos, com média de 33,5 anos de idade. Em relação ao tempo de 

atuação nos serviços da Estratégia Saúde da Família, a enfermeira com menor tempo está 

inserida nos serviços há três meses e a com maior tempo encontrava-se atuando em 

saúde da família há 15 anos. Das participantes do estudo, 16 (84,2%) referiram ter 

participado de um curso de 40 horas oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, cujo 

objetivo foi sensibilizar os trabalhadores da equipe de saúde da família a respeito da 

abordagem em saúde mental no contexto dos serviços da Estratégia Saúde da Família. 

Apenas 3 (15,8%) enfermeiras não participaram do referido curso. Depreenderam-se duas 

categorias temáticas: 1) possibilidades/instrumentos utilizados por enfermeiros da 

Estratégia Saúde da Família para o desenvolvimento do cuidado em saúde mental e; 2) 

limitações para a efetivação do cuidado de Enfermagem em saúde mental na Estratégia 

Saúde da Família. 

 

Discussão: Os enfermeiros participantes da pesquisa, ao representarem o cuidado em 

saúde mental por estes delimitado/produzido ancoraram suas percepções no usuário com 

transtorno mental, ademais reconheceram a prática do encaminhamento do usuário com 

transtorno mental aos serviços especializados, a medicalização, o acolhimento, o vínculo 

e a escuta como possibilidades para a produção do cuidado de Enfermagem em saúde 

mental na Estratégia Saúde da Família. Contudo, deficiências nos processos formativos 

em saúde mental na graduação e ao longo da vida profissional, associados ao medo em 

lidar com os usuários com transtornos mentais foram objetivados como elementos que 
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representam as limitações para a efetivação da produção do cuidado em saúde mental 

por enfermeiros da Estratégia Saúde da Família. Tal aspecto evidencia o quanto o que é 

próprio do universo consensual das participantes do estudo se sobrepõe ao conhecimento 

oriundo do universo reificado. 

 

Considerações Finais: Os dados encontrados no presente estudo apontam para a 

necessidade de ampliar a relação ensino-serviço, na busca pela melhoria nos processos 

formativos em saúde mental, especialmente no cenário dos serviços de atenção básica; 

revisar a forma como os conteúdos acerca do cuidado em saúde mental tem sido 

ministrado nos cursos de graduação em Enfermagem, inserindo e destacando a relevância 

da atenção básica como componente da rede de atenção psicossocial e, melhor 

apropriação da educação permanente em saúde como estratégia de qualificação 

profissional e desconstrução de estereótipos acerca do “louco” e da “loucura”. 

 

Descritores: Serviços de Saúde Mental, Programa Saúde da Família, Pesquisa Qualitativa, 

Enfermagem. 
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O presente trabalho destina-se a apresentar a implementação da Rede de Atenção 

Psicossocial com ênfase no enfrentamento do álcool, crack e outras drogas, aliando a 

formação de profissionais em saúde, e graduandos de Psicologia e Ciências Biológicas da 

UNESP/Assis e SMS/Assis, fomentando a reorganização dos serviços e o cuidado 

ampliado em Saúde Mental. Teve origem na proposta do Ministério da Saúde em parceria 

com o Ministério da Educação através do Programa de Educação pelo Trabalho – PET 

Saúde/Redes/RAPS (2013-2015), que tinha como proposta básica a aproximação da 

formação de graduandos com os serviços de saúde considerando as áreas prioritárias 

para as Redes de Saúde. Dentre estas redes, a Rede de Atenção Psicossocial foi eleita 

como objeto deste projeto por considerarmos o território em questão como propício ao 

desenvolvimento de ações de educação permanente devido à configuração dos serviços 

existentes e pela disponibilidade dos cursos de graduação que já possuíam ações 

integradas com os serviços através de projetos de extensão e estágios curriculares. 

O objetivo foi formar ativadores das redes sociais solidárias por meio de oficinas 

participativas como aprendizado de gestão da vida coletiva, numa aproximação 

sistemática a processos de grupos, procurando mobilizar seus potenciais e fornecer-lhes 

instrumentos para melhorarem as suas ações pelas contribuições dos participantes em 

que se manifesta e se incorpora o meio socioeconômico e cultural de cada situação, 

visando o fomento ao protagonismo na produção de redes de Atenção à Saúde Mental 

com ênfase especial ao cuidado aos usuários de álcool, crack e outras drogas, aliando a 

formação de graduandos voltada para a prática do SUS e a formação de trabalhadores em 

serviço. 

Foi desenvolvido por meio de oficinas, utilizando ferramentas das metodologias 

ativas de ensino/aprendizagem que se basearam no uso de narrativas, produzidas 

coletivamente nos encontros.  

As ações foram desenvolvidas na Atenção Primária a Saúde e Ambulatório de 

Saúde Mental das áreas de abrangência das referidas unidades de saúde, por meio de 
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oficinas participativas, contemplando os eixos: Intervenção no território junto à 

comunidade, com foco no fortalecimento da promoção da saúde e desenvolvimento de 

capacidades de autocuidado e na prevenção do uso de álcool e outras drogas. Formação 

dos trabalhadores nas temáticas prioritárias por meio de metodologias participativas que 

favoreçam seu desenvolvimento como promotores da saúde e ativadores de redes. 

Participação dos graduandos nas atividades desenvolvidas junto aos trabalhadores, bem 

como desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e desenvolvimento de aporte teórico para 

a produção de conhecimento a partir das atividades realizadas. 

Foram realizadas inicialmente oficinas com os preceptores como parte da formação 

de trabalhadores para a utilização de metodologias ativas e formação em saúde, 

posteriormente foram realizadas as oficinas com os trabalhadores das unidades de saúde 

com a participação dos graduandos. Após a etapa inicial de formação, os grupos foram 

estimulados a desenvolverem encontros com a comunidade visando a formação de Redes 

Solidárias. 

Aos alunos de Ciências Biológicas a aproximação das necessidades de saúde da 

população colocou-os diante do desenvolvimento de um espaço de cultivo de plantas 

medicinais que podem ser utilizadas no tratamento à dependência química dando a 

oportunidade de compreenderem a utilização dos produtos desenvolvidos a partir de 

pesquisas e desenvolvimento de conhecimento em sua área de conhecimento. 

Notamos que o desenvolvimento das oficinas proporcionou aos trabalhadores a 

ampliação do olhar para o cuidado às demandas da dependência química, possibilitando 

a aproximação com referenciais teóricos que propõem mudanças nas práticas 

hegemônicas de cuidado, bem como a habilitação do trabalhador para utilizar ferramentas 

possíveis na atenção básica para o cuidado em saúde. 

Na etapa de Formação das Redes Solidárias foram realizados encontros com 

grupos organizados a partir da configuração das regiões de saúde do município, 

convidando parceiros que compõem os territórios para fomentar processos de co-

responsabilização e desenvolvimento de ações conjuntas para o cuidado ao álcool e outras 

drogas. Tais encontros decorreram na participação de representantes de unidades 

escolares, representantes de CRAS–Centro de Referência em Assistência Social, 

representantes de Associações de bairro, ONGs, religiosos de diferentes crenças, 

cidadãos. Algumas regiões desencadearam ações de mapeamento das vulnerabilidades e 

potencialidades dos territórios, apresentação de propostas para potencializar as ações de 
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promoção de saúde e de vida, ocupação de espaços públicos e fortalecimento das 

relações nos territórios. 

A realização conjunta das oficinas com a participação intensa dos graduandos fez 

com que houvesse uma aproximação por parte destes das situações vivenciadas pelos 

trabalhadores na prática em saúde voltada para a dependência química e o 

compartilhamento de reflexões para criar soluções possíveis para os impasses cotidianos, 

capacitando-os para o enfrentamento desta prática no futuro de sua atuação profissional, 

levando em consideração o potencial das Redes de Saúde formuladas de maneira 

ascendente e coletiva. 

O compartilhamento do cuidado com outros parceiros nas Redes Solidárias fez com 

que trabalhadores de saúde e parceiros da comunidade pudessem perceber o potencial 

para a reorganização dos serviços de saúde e de saúde mental de acordo com as 

proposições da RAPS, colocando em evidência as ações de promoção de saúde 

desenvolvidas na Atenção Básica que coadunam com as ações preconizadas para o 

cuidado em Saúde Mental, priorizando a atenção voltada para o sujeito em seu território 

com acolhimento de suas necessidades de saúde, bem como a integralidade das ações. 
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RELAÇÕES DE CUIDADO A PESSOAS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO: 
vivências cotidianas de familiares de usuários do CAPS II 
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Geslaney Reis da Silva (UFBA-IMS) 

Renata Lessa Azevedo (UFBA-IMS) 

Fernanda Macedo da Silva Lima (UFBA-IMS) 

 

 

Introdução: A Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) representa uma mudança 

paradigmática no que se refere ao tratamento à pessoa com sofrimento psíquico (PSP), no 

qual o ambiente familiar e a comunidade tornam-se reconhecidos como um espaço de 

valor para o cuidado. A desinstitucionalização constitui-se como um dos pilares para a 

efetivação da RPB, o marco legislativo inicial aconteceu em 1989 com a apresentação do 

projeto de lei no 3.657 na Câmara Federal, de autoria do Deputado Paulo Delgado, que, 

em essência, propusera a extinção dos hospitais psiquiátricos. Mas somente no ano de 

2001, com pequenos ajustes, a lei da Saúde Mental – 10.216 – foi sancionada, com o 

objetivo de extinguir os manicômios, fornecer cidadania a PSP e reformar o modelo 

assistencial. O retorno ao ambiente familiar do egresso dos hospitais psiquiátricos é um 

processo complexo que exige paciência e suporte dos serviços assistenciais à família que 

recebe de “volta para casa” o ente adoecido mentalmente. Ao passo que, algumas famílias 

se opõem ao processo de desinstitucionalização, acreditando ser à volta para casa do 

familiar em sofrimento psíquico mais um encargo. Neste sentido, é necessária uma 

desconstrução de arcaicas verdades que foram sedimentadas historicamente no senso 

comum, e que necessitam ser transformadas para a concretização do atual modelo de 

atenção psicossocial. Em meio as atuais políticas de saúde mental, alicerçadas na RPB, o 

presente estudo se faz necessário como contributo social e cientifico em relação as 

conquistas adquiridas com as mudanças transcorridas ao longo do tempo, a exemplo da 

inserção da família no contexto do tratamento e como essa inclusão familiar modificou a 

rotina e as relações de cuidado no ambiente domiciliar. 

 

Objetivos: O trabalho teve como objetivo identificar quais as vivências cotidianas dos 

familiares acerca do cuidado direcionado a uma pessoa em sofrimento psíquico, membro 

da família. 
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Percurso Metodológico: Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva, 

exploratória, visto que, versa-se das relações sociais e da interpretação dos fenômenos 

envolvidos. O universo constituído para a coleta dos dados da pesquisa foi o Centro de 

Atenção Psicossocial II (CAPS II), localizado em Vitória da Conquista/BA, especificamente, 

o espaço do grupo de famílias de PSP, que ocorre semanalmente nesse serviço.  Para a 

coleta dos dados foram utilizados a associação de dois instrumentos: o questionário, para 

a identificação e caracterização dos sujeitos e o grupo focal, para aprofundamento da 

temática. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa IMS/CAT/UFBA, sob 

protocolo n°336.360.  Para análise dos dados utilizamos a técnica de análise de conteúdo 

temática. 

 

Resultados: Conforme o procedimento de análise descrito na metodologia, a partir da 

leitura exaustiva do material coletado nas reuniões grupais com os familiares, foi possível 

elencar quatro categorias, a saber: 1) Mudanças advindas do diagnóstico de sofrimento 

psíquico; 2) Limitações e dificuldades para o cuidado; 3) Expectativas X frustrações no 

cuidado; 4) O ser que cuida requer cuidados. 

 

Discussão: Os resultados evidenciaram a sobrecarga que a ação de cuidar de uma PSP 

confere aos familiares cuidadores principais. Modificações na rotina diária e no ambiente 

familiar ocorreram a partir do diagnóstico do sofrimento psíquico de um membro. Com 

esse cenário, percebe-se a possibilidade de desestruturação no ambiente domiciliar das 

famílias de PSP, causando mudanças de foco, atenção, preocupação e zelo; constata-se a 

dificuldade financeira presente no processo de viver e cuidar de uma PSP no ambiente 

familiar, pois a maior atenção passa a ser disponibilizada ao membro em sofrimento 

psíquico, sendo preciso muitos familiares abdicar-se de trabalhar fora e melhorar a renda 

da família. Observou-se também as dificuldades encontradas pelos familiares em relação 

à falta de apoio, tanto por parte dos outros membros da família, quanto da própria PSP, 

emergindo uma intensa sobrecarga emocional; a autonomia e independência do ente 

adoecido mentalmente tornam-se anseios principais dos familiares cuidadores. Fato que 

se justifica ao sentimento de incerteza do amanhã, visto que a maioria dos cuidadores são 

idosos, e emerge um sentimento de esperança no qual se acredita que mesmo em uma 

situação desfavorável, a PSP irá obter a independência nas suas ações e necessidades; a 

sobrecarga física e emocional presente no cuidado cotidiano das PSP pelos familiares 
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cuidadores faz eclodir patologias até então inexistentes, como depressão, ansiedade, 

hipertensão arterial, dentre outros. Destaca-se que cuidadores de PSP possuem uma 

maior carga emocional do que cuidadores de outras patologias, devido ao estigma, 

preconceito e exclusão social que ainda existem em relação ao ente querido adoecido 

mentalmente; ao fim, percebe-se a necessidade de conhecimento acerca da doença pelos 

familiares cuidadores, a sobrecarga gerada pela ação do cuidar e o enfraquecimento da 

rede social. 

 

Considerações Finais: Portanto, considera-se a necessidade de ações que promovam o 

conhecimento e a inclusão desses familiares nos serviços, bem como na sociedade de 

maneira geral. Pode-se propor uma inversão de fatores e ações, objetivando a lógica 

preventiva de assistência, a partir da prévia identificação de famílias susceptíveis ao 

desenvolvimento de um transtorno mental, com a inclusão dessas famílias no serviço 

antes da consolidação da doença. Assim, faz-se necessário o estreitamento de laços entre 

os serviços de saúde mental e a rede básica de saúde, com o propósito de amenizar a 

sobrecarga sentida pelos familiares e aumentar a efetividade terapêutica dos serviços 

distribuídos na rede. 

 

Palavras-chaves: Relações familiares, Saúde mental, Sofrimento Psíquico. 
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RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL E PRECEPTORIA: 
construindo a formação em serviço no CERSAM Pampulha de Belo Horizonte 

 

 

Carolina de Sena Sousa (CERSAM Pampulha/PBH) 

Denise Birck Sausen (CERSAM Pampulha/PBH) 

 

 

 O processo da Reforma Psiquiátrica introduziu no Brasil uma série de modificações 

na assistência prestada ao portador de sofrimento mental. Um dos principais resultados 

deste processo foi a criação, na década de 80 de serviços substitutivos ao hospital 

psiquiátrico e a sua lógica manicomial. A implantação desta rede de serviços incorpora 

uma força de trabalho multiprofissional envolvendo enfermagem, psicólogos, assistentes 

sociais, terapeutas ocupacionais, médicos, fonoaudiólogos, redutores de danos e assim 

por diante. O cenário atual da Reforma Psiquiátrica torna a implantação das residências 

multiprofissionais de saúde mental uma necessidade. As universidades e centros de 

formação estão dissociados do processo de reorientação da assistência psiquiátrica, 

formando profissionais incapazes de entender e operar no novo paradigma, o que 

compromete o processo de expansão da rede e a qualidade da assistência. As Residências 

Multiprofissionais e em área profissional da saúde foram criadas em 2005 e a Residência 

Médica data de 1977, sendo considerado padrão ouro de formação latu sensu. Os 

programas de residência são pautados na legislação de saúde pública do país, sendo 

considerada uma das estratégias de Educação na Saúde. Nesse sentido, o Ministério da 

Saúde valoriza a implantação de programas de residência em saúde mental, na tentativa 

de favorecer a formação de profissionais que sejam capacitados para atuar junto aos 

serviços propostos pelo próprio ministério. O município de Belo Horizonte é uma das 

referências em saúde mental do Brasil e em final de 2011 inovou com a criação de uma 

Residência Integrada em Saúde Mental (RISM), que contempla as residências médica de 

psiquiatria e multiprofissional, vinculada ao Hospital Odilon Behrens (HOB) em parceria 

com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). O principal objetivo da Residência Integrada 

em Saúde Mental é formar profissionais no nível de pós-graduação lato sensu na 

modalidade de residência médica e multiprofissional para atuarem no contexto das redes 

complexas e integradas de Saúde Mental que efetivam na prática a Política Pública de 

Reforma da Assistência em Saúde Mental do Estado Brasileiro e do SUS. Visa atingir 

competências necessárias para o desenvolvimento das ações de saúde e reabilitação 
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pertinentes a referida política pública. Estas competências (conhecimento, habilidades e 

atitudes) para a nova rede abrangem o cuidado dos portadores de transtornos mentais em 

cenários e recortes de problemas variados e todos os ciclos de vida: infância e 

adolescência, adultos, geriatria, transtornos de álcool e outras substâncias psicoativas e 

dos problemas de saúde (geral e mental) situados na interface entre a psiquiatria/saúde 

mental e outras especialidades e domínios da Saúde\medicina. O Centro de Referência 

em Saúde Mental (CERSAM) Pampulha é um dos cenários de prática da RISM e desde o 

início de 2012 se organizou de forma a disponibilizar preceptores e receber 2 (dois) 

residentes por ano (um da psiquiatria e outro da multiprofissional) selecionados para esta 

formação em serviço. O CERSAM Pampulha se integra a rede de serviços substitutivos aos 

hospitais psiquiátricos e sua missão é o atendimento de urgências psíquicas bem como o 

acompanhamento de pacientes portadores de sofrimento mental em crise. Sua equipe é 

composta de assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, terapeutas 

ocupacionais, técnicos de enfermagem, gerente, gerente adjunto, porteiros, 

recepcionistas, motoristas, copeiras, auxiliares administrativos e de limpeza. Valorizamos 

a estratégia de Residência Integrada em Saúde Mental, por se tratar de uma iniciativa 

preconizada pelo SUS enquanto campo de trabalho, espaço de educação, formação e 

aprendizagem permanente em saúde com fins para melhoria do cuidado. Entretanto por 

ser uma residência nova, ainda em construção, observamos vários atravessamentos. Pelo 

fato de estarmos diretamente envolvidos nesta residência como preceptores no CERSAM 

Pampulha, observamos que as funções desempenhadas pelos coordenadores da 

residência no nível local, distrital e municipal não estão institucionalizadas e nem 

formalmente reconhecidas; percebemos uma indefinição de papéis e superposição de 

atribuições das residências nas diversas instâncias – HOB, CES, GEAS/SMSA, e 

Coordenadores dos Programas; salientamos a existência de algumas dificuldades 

enfrentadas pelos preceptores da residência em saúde mental, como falta de incentivo e 

não oficialização da função perante a prefeitura, dificuldades no acesso a materiais e na 

comunicação entre os todos os envolvidos dos diversos pontos da rede, e 

consequentemente, uma precária circulação das diretrizes que norteiam a RISM, dentre 

outros. Apesar de todas estas questões, a RISM tem acontecido de forma funcional e 

significativa no serviço. Assim temos por objetivo aproveitar este espaço para uma reflexão 

no CERSAM Pampulha sobre o papel do preceptor na formação dos residentes, sua função 

local e na rede e descrever como se deu (e ainda se dá) o processo de construção da 

formação no serviço. Para isso adotamos um planejamento do cenário de pratica, 
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discussões, construções coletivas e pesquisa bibliográfica de artigos com temas 

relacionados a preceptoria, como também de autores como Emerson Mehry e Ricardo 

Ceccin que contextualizam e refletem sobre a saúde coletiva e educação permanente. 

Enquanto profissionais e preceptores destacamos três grandes desafios a serem 

percorridos, a saber: a) criar uma cultura de formação profissional em serviço e educação 

permanente em saúde; b) criar uma cultura de discussão/avaliação/revisão de processos 

de trabalho para melhoria do cuidado; e c) formar profissionais críticos, competentes, 

gestores da clínica e da rede, centrados nas necessidades dos usuários. Desta forma, 

como ser um facilitador destes processos, na relação com o serviço, com a rede, com os 

residentes e com os usuários? Acreditamos que o compartilhamento desta experiência e 

reflexões acerca da pratica possam nos dar mais propriedade e instrumentos para pensar 

e planejar ações de intervenções em nosso cotidiano. 
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SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO BÁSICA: 
estratégias do matriciamento para apoiar as equipes de saúde da família 
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Renata Alves (UFF)  
 

 

Este trabalho compartilha a experiência do grupo de pesquisa Transdisciplinaridade 

e Clínica da UFF – Campos dos Goytacazes, que tem acompanhado a equipe de apoiadores 

institucionais e o apoio matricial da Atenção Básica no processo de implantação da 

Estratégia Saúde da Família- ESF no município. 

A partir da Análise Institucional Francesa e o Apoio Institucional, o grupo de 

pesquisa tem participado das reuniões com o grupo de apoiadores, para discussão sobre 

o processo de trabalho das equipes e dos apoiadores, os desafios para implantação e o 

planejamento de atividades, através das visitas às unidades e dos encontros de educação 

permanente.  Esses processos são orientados por um fazer coletivo que pretende superar 

os modos autoritários de gestão, em que cada sujeito implicado é coparticipante. Disso, 

faz-se necessário espaços de corresponsabilização, como ocorre com a equipe de 

Matriciamento em Saúde Mental, de modo que diversos dispositivos e estratégias tem sido 

pensadas para convocar os trabalhadores a uma construção compartilhada. Entendendo 

que os processos de formação-intervenção são indissociáveis, onde os saberes, e poderes 

instituídos podem ser ressignificados visando à criação de outras práticas. Considerando 

a proposição básica do fazer coletivo, os espaços de Educação Permanente conjugam as 

realidades de trabalho e relações entre a equipe profissional, usuários do serviço de 

atenção à saúde bem como os contextos sociais de trabalho. 

Com o retorno da Atenção Básica de Campos dos Goytacazes ao paradigma da 

Estratégia de Saúde da Família em 2014, o desafio inicial era aproximar a gestão da 

atenção, para tal se apostou na criação de um coletivo de apoiadores institucionais 

potente de trocas e criador de possibilidades e de articulação com os trabalhadores nas 

Unidades de Saúde. 

Para a constituição e fortalecimento de coletivo de trabalhadores inseridos na nova 

proposta, entre eles, 11 médicos cubanos, o grupo de apoiadores tem investido na 

estratégia de Educação Permanente- EP, que iniciou em 2014 com um grande curso para 
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todos os profissionais das equipes da ESF, em cinco módulos, intitulado “Gestão e 

Atenção”.  

Após o curso, a EP focou a formação dos profissionais de nível superior: médicos, 

enfermeiros e dentistas das 27 equipes de Saúde da Família, com encontros quinzenais 

na secretaria de saúde. 

Tanto nos encontros de EP como as visitas às unidades apontaram a necessidade 

de aprofundamento em alguns temas que desafiam a mudança de modelo, dentre eles a 

saúde mental. Atravessados pela complexidade do campo, esbarram em limites teórico-

conceituais e técnico-assistenciais, bem como por preconceitos acerca da loucura, do 

sofrimento psíquico e, em especial, em relação aos usuários de álcool e outras drogas, 

que também sofrem estigmas. Em função disso, é comum que as equipes da atenção 

básica não se responsabilizem por estes usuários, entendendo que à eles cabe apenas o 

cuidado especializado ou em outros níveis de atenção. Por isso, a gestão municipal da 

atenção básica tem apostado na intervenção da equipe de apoio matricial com as equipes 

no sentido de repensar e reorientar práticas que possam ser cuidadoras desses usuários.  

O contexto de Campos dos Goytacazes é marcado pela multiplicidade de territórios 

devido sua grande extensão territorial (4.026,696 km2), com 27 equipes de Saúde da 

família espalhadas pelo território e implementadas há um ano apenas, o que configura 

grande desafio para uma proposta de formação de projetos de trabalhos singulares para 

essas áreas. Para tal, o território está sendo organizado por macrorregiões como 

referência para as unidades, o que favorece a aproximação com as realidades locais, 

permitindo a intervenção com populações estratégicas e/ ou em situação de 

vulnerabilidade, tais como sob influência do tráfico de drogas; com populações ribeirinhas; 

grande incidência de gestantes adolescentes, etc. Portanto, o que se objetiva é a 

conciliação entre as equipes e a construção de projeto de apoio e trabalho conjunto para 

atendimento atrelado às realidades e desafios locais.  

O modelo de apoio matricial (CAMPOS, 1999) tem servido como reestruturador do 

cuidado colaborativo entre saúde mental e a atenção primária no Brasil. A organização dos 

sistemas de saúde instituída tende a uma alta hierarquização e transferência de 

responsabilidade das equipes da atenção primária, com os usuários de saúde mental, 

sendo sempre encaminhados aos serviços especializados. A falta de comunicação entre 

as instâncias de cuidado prejudicava a intervenção e um bom acompanhamento. A nova 

proposta prevê integração entre os diferentes níveis assistenciais e a construção conjunta 

de um Projeto Terapêutico Singular para os usuários, cuja responsabilidade é 
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compartilhada entre equipe de referência (no território) e equipe de apoio matricial (apoio 

técnico e rede). Esta experiência tem contribuído para o enfrentamento da solidão, pois a 

construção compartilhada é a única forma estruturante de um trabalho possível na gestão 

das políticas públicas de saúde e nos processos de trabalho.  

Na ampliação dessa coparticipação na gestão e da experiência com referência ao 

contexto do território, foram criadas as oficinas, que levam em conta um caráter específico 

do público alvo e das maneiras pelas quais se desenvolve o trabalho. Atualmente, está em 

vias de implementação uma oficina de saúde mental para os Agentes Comunitários de 

Saúde, a temática foi selecionada por conta da sensibilidade na abordagem a esse público 

alvo e muitas vezes ao despreparo dos profissionais em lidar com essas situações. Com 

esse objetivo, foram dividas 6 regiões que receberão um encontro cada e se objetiva uma 

abertura para transformação na abordagem ao usuário de saúde mental, bem como 

facilitar a circulação desses na rede. 

A prática de pesquisa se mostra enquanto um potente processo formativo para os 

integrantes do grupo. O encontro com o campo intervém nos próprios pesquisadores 

trazendo não só respostas como novos questionamentos uma vez que o próprio olhar do 

pesquisador se altera frente ao pesquisado. Os serviços e as equipes, antes tomados a 

partir do estigma usual passam a ganhar corpo, nomes e passam afetar-nos enquanto 

sujeitos. Logo, surpreendem-nos, seus problemas tornam-se concretos. As dificuldades 

para o avanço do SUS se ampliam nas múltiplas concepções e orientações ético-políticas 

que ele possa tomar e cada vez mais se justifica a garantia de uma construção coletiva 

dos serviços que inclua equipes, gestão e usuários. 
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reflexões sobre a atuação em contextos interculturais 
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O presente trabalho objetiva discutir a saúde mental e o controle social nas 

sociedades indígenas, partindo-se do pressuposto de que é premente a participação 

política dos povos indígenas na organização e no funcionamento de seu Subsistema de 

Atenção/SUS, especificamente, na atenção aos processos de alcoolização, episódios de 

suicídios, casos de transtornos psiquiátricos, violências e/ou homicídios, os quais são 

comumente referenciados na literatura e em documentos do Ministério da Saúde (2002, 

2007), como fenômenos de saúde mental. Para tanto, entendemos que o controle social 

é um modo de participação no cenário da saúde que expressa o protagonismo indígena 

necessário na construção da atenção diferenciada a qual defende a importância do 

reconhecimento e respeito à diferença étnica e diversidade cultural dos povos indígenas, 

após a Constituição de 1988. Luciano (2006), antropólogo indígena, fala sobre a 

indissociabilidade de fatores socioantropológicos nas concepções de saúde e doença, os 

quais apontam para uma perspectiva global, embasada na dinâmica das relações sociais 

e com a natureza, na cosmologia, organização social e no exercício de poder nas 

sociedades indígenas. A doença não poderia, portanto, ser analisada a partir de uma 

perspectiva individual e biomédica restrita, mas referenciada a esse conjunto amplo de 

elementos. A atenção diferenciada, prevista no artigo 19-F da Lei 9.836/99 (Brasil, 1999), 

vai ao encontro de vários elementos apontados por Luciano (2006) como intervenientes 

no processo de saúde e doença indígenas, ao prever que o Subsistema deve considerar 

suas especificidades culturais, mas também contemplar elementos como a demarcação 

de terras, habitação e nutrição para a atenção à saúde. Assim como a atenção 

diferenciada se traduziria em um componente sensível à diversidade cultural na atenção 

à saúde mental indígena, o controle social também seria um recurso promissor de 

participação dos povos no processo de construção dessa atenção. Profissionais de saúde 

e antropólogos podem atuar conjuntamente na compreensão dos casos de saúde mental 

como fenômenos socioculturais específicos, operando o diálogo interdisciplinar tão 
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necessário nesse campo (Oliveira, 2004b). Ao mesmo tempo, esses atores podem se 

articular aos indígenas no processo de construção de modelos de atenção para lidar com 

essas situações, embasados nos recursos existentes na própria comunidade. O Agente 

Indígena de Saúde (AIS) é outro ator que pode contribuir para essa construção coletiva, 

uma vez que estabelece o intercâmbio entre os membros da comunidade, seus saberes 

tradicionais e a equipe de saúde (Pontes, Stauffer, Garnelo, 2012). Por fim, outras figuras 

tradicionais precisam ser convocadas na implementação das políticas de saúde, no 

sentido que Oliveira (2004a) afirma, em relação à importância de integrantes como as 

lideranças tradicionais, os xamãs, rezadores, as parteiras, além de outros atores que 

ocupam funções de controle social. Souza Lima (2014), todavia, aponta que a lógica do 

regime tutelar ainda se faz presente no modo como as políticas indigenistas e de saúde 

são (re)construídas e operadas, direcionando a atuação dos diferentes atores que lidam 

com os povos indígenas, incluídos aí, os profissionais da saúde e antropólogos. Essa 

constatação orienta nosso olhar de forma mais aprofundada para o cenário atual da 

gestão e das práticas no subsistema, em que os atores que lá atuam podem – 

recorrentemente – não se darem conta de quão impregnadas ainda estão suas ações pela 

lógica do regime tutelar que se supunha superado após 1988. Nesse sentido, Teixeira 

(2013) aponta também que, mesmo que a implantação do Subsistema estivesse pautada 

na atenção diferenciada, não existe de fato um modelo de controle social diferenciado na 

saúde indígena. A relação estabelecida entre o Estado e os povos teria caráter distinto 

daquela firmada com a sociedade envolvente, notadamente pela ressonância do processo 

histórico e político do regime tutelar, de modo que suas representações não ocorrem da 

mesma forma. Questiona-se, portanto, de que forma o protagonismo indígena poderia ser 

de fato praticado no cenário da saúde mental. Essa problematização emergiu, de vivências 

de grande efeito pessoal/profissional juntos aos indígenas, como a Assembleia Aty Guasu 

dos Povos Indígenas (realizada em 2014 na UFMG) e a participação recente no Projeto 

VER-SUS (Vivências e Estágios Realizados no SUS) no estado do Amazonas. Durante essas 

experiências, a reivindicação pelo direito diferenciado à saúde e a percepção do 

protagonismo indígena despertaram diversos questionamentos em torno da noção de 

atenção diferenciada na saúde mental indígena e sua relação com o controle social; temas 

de investigação presentes em diferentes disciplinas como a antropologia, sociologia, 

saúde pública/saúde coletiva, psicologia, história, entre outras áreas das ciências da 

saúde, sociais e humanas. Acreditamos na pertinência e relevância social de pesquisas 

na saúde coletiva sobre esse tema, dado a conjuntura política, sanitária e socioeconômica 
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das sociedades indígenas e o extenso número de referências que afirmam a necessidade 

de reflexão e elaboração de estratégias de atuação pelos indígenas, profissionais de saúde 

e antropólogos nos processos de saúde mental. Em tempos de Conferência Nacional de 

Saúde, estudos nesse campo se tornam ainda mais emergentes, uma vez que a 15ª 

edição, a ser realizada neste ano de 2015, põe em foco justamente a construção do 

processo de inclusão dos excluídos no sistema de saúde, com a indicação dos povos 

indígenas como uma dessas populações. A literatura sinaliza essa conjuntura de 

minimização da participação dos indígenas nas políticas diferenciadas de saúde, fato que 

aponta para desafios na formação e atuação em contextos interculturais. 
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SOBRE OS PILARES DA FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: 
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A Reforma Psiquiátrica introduziu uma subversão no campo da saúde, 

desierarquizando o saber. Retirou das mãos do médico a exclusividade da intervenção, 

abrindo a possibilidade para outros técnicos – psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais 

e terapeutas ocupacionais, entre outros – se ocuparem do tratamento dos portadores de 

sofrimento mental. Desde então, todos (ou quase todos) trabalhadores de saúde mental 

conduzem casos muito graves nas redes de atenção psicossocial. Espera-se que estes 

trabalhadores estejam capacitados a responder por sua complexa tarefa. Mas o que os 

autoriza? Qual é o saber que sustenta seus discursos e práticas nesses serviços? Podemos 

delimitar os pilares conceituais necessários à sua intervenção? 

Betim, município situado a 30 quilômetros de Belo Horizonte, com cerca de 400 mil 

habitantes, possui uma rede de saúde mental diversificada: dois CAPS III (CERSAM Central 

e Teresópolis), um CAPS I (CERSAM Citrolândia), um CAPSi (CERSAMi), um CAPSad, dois 

Serviços Residenciais Terapêuticos e um Centro de Convivência. Além disso, o município 

dispõe de 34 unidades básicas, sendo que nestas estão lotados 23 trabalhadores de 

saúde mental. A referida rede consiste num importante polo de formação e treinamento 

de material humano para as áreas da saúde e da saúde mental, recebendo alunos de 

graduação de diversos cursos. No que diz respeito especificamente à saúde mental, 

graduandos do 6.º período do curso de psicologia da PUC Minas são inseridos durante um 

semestre letivo em estágios na rede de atenção psicossocial, oportunidade em que ocorre 

o primeiro e, por vezes, o único contato – certamente limitado, devido à exígua carga 

horária – com portadores de sofrimento psíquico grave. 

Cientes da importância e, ao mesmo tempo, da insuficiência na formação ofertada 

pelos modelos vigentes na graduação, seja pela questão do tempo de permanência nos 

serviços ou pela profundidade limitada dos conteúdos acadêmicos, este grupo de trabalho 

pretende abordar duas estratégias promovidas pelo Ministério da Saúde junto ao 
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Ministério da Educação formadoras de trabalhadores de saúde mental: o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), em nível de graduação, e a Residência 

Multiprofissional em Saúde (RMS), com pós-graduandos. 

O PET-Saúde consiste em uma ação intersetorial voltada ao fortalecimento da 

atenção em saúde. Norteado pelos princípios e necessidades do SUS, o programa 

constitui-se como uma iniciativa que integra universidade, serviço de saúde e comunidade 

(DUARTE, 2014), proporcionando ganhos a todas essas três esferas: à universidade, por 

contribuir com a formação de profissionais mais atentos às demandas contemporâneas, 

oferecendo, além disso, campos de intervenção e pesquisa para consolidar seus pilares; 

ao serviço de saúde, por receber pessoas com desejo legítimo de aprender e ajudar 

àqueles que usufruem da saúde pública; e à comunidade, por participar e se beneficiar do 

que é ofertado, garantindo sua integração com o SUS. 

A última edição do PET realizada em Betim contava com três projetos aprovados, 

sendo um deles mais voltado à formação para o campo da saúde mental: o PET “Rede de 

Atenção Psicossocial: Priorizando o Enfrentamento do Álcool, Crack e Outras Drogas”. 

Neste projeto, alunos dos cursos de enfermagem, fisioterapia, medicina e psicologia 

estabeleciam um contato oportuno com a rede de saúde mental, desenvolvendo, 

acompanhados de seus respectivos preceptores e respaldados por um tutor, oficinas 

terapêuticas com usuários da saúde mental – não necessariamente com usuários de 

drogas em tratamento, embora o foco fosse este público. 

Com relação à RMS, de acordo com as diretrizes da Comissão Nacional de 

Residências Multiprofissionais em Saúde (CNRMS), os Programas de Residência 

Multiprofissional constituem modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu 

destinados às profissões de saúde, excetuada a médica. Caracterizam-se por ensino em 

serviço, com carga horária de 60 horas semanais, sendo que, destas, 80% devem ser 

cumpridas necessariamente sob a forma de atividades práticas, desenvolvidas nas 

unidades de saúde. O restante da carga horária destina-se especificamente às atividades 

teóricas (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2012). 

Em Betim, temos atualmente uma residência multiprofissional com dois programas 

distintos – Saúde Mental e Saúde da Família – que compartilham, no entanto, várias 

atividades teóricas e/ou teórico-práticas. No Programa de Residência em Saúde Mental, 

os residentes rodiziam suas atividades em todas as modalidades da rede de atenção 

psicossocial do município durante dois anos, sob a supervisão direta de preceptores da 

rede (todos eles, trabalhadores de saúde mental) e em constante interlocução com os 
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tutores, que são docentes vinculados à instituição formadora, mas que devem manter-se 

em estreito contato com a realidade e impasses do cotidiano dos residentes nos serviços.  

Desse modo, almeja-se que, numa Residência, a formação- tarefa docente 

tradicionalmente exercida pela academia – por excelência, seu território – possa fazer 

báscula com a experiência, constituindo-se campo de investigação e pesquisa. 

Dado o exposto, nosso propósito neste grupo de trabalho é:  

1) investigar em que medida as iniciativas PET-Saúde e Programa de Residência 

em Saúde Mental podem subverter a formação tradicional, considerando que ambos 

propõem uma formação a partir da experiência direta nos serviços e não uma mera 

aplicação de conhecimentos adquiridos, como normalmente ocorre; e 

2) discutir quais são os pilares conceituais da formação em saúde mental 

necessários a uma experiência antimanicomial. 

Percebe-se, por um lado, que os pilares políticos da Reforma Psiquiátrica estão 

amplamente difundidos no que se refere à história, à política e à lógica e a organização 

dos serviços. De outro lado, temos a dimensão clínica mostrando duas vertentes: ora 

considerada o aspecto mais relevante da formação e recebendo, por isto, acusações de 

privilégio, ora considerada como assunto “à parte”, como se estivesse em contraposição 

à política, gerando uma posição maniqueísta nefasta à Reforma: aqueles que respondem 

pela política são inimigos da clínica, ou aqueles que respondem a partir do discurso clínico 

são inimigos da Reforma. 

Pergunta-se sobre as consequências desta dissociação entre as duas dimensões 

na experiência cotidiana e no destino dado a cada caso nos serviços de saúde mental: 

adotar uma das dimensões nos autorizaria a abrir mão da outra? 
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TRANSFORMAÇÕES NO ATENDIMENTO DO CHAMADO “PITI” A PARTIR DO 

INVESTIMENTO NA RELAÇÃO-MÉDICO PACIENTE: 
uma experiência de ensino-aprendizagem 
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Este trabalho descreve experiência de ensino com Internos do quinto ano de 

Medicina, utilizando interconsulta, e as mudanças ocorridas no atendimento, em prontos-

socorros, do que é chamado de “piti”.  

O local de ensino é a Faculdade de Medicina da UFRJ, campus Macaé, primeiro 

semestre de 2015.  

O que é chamado de “piti” é tido como estorvo para o desenvolvimento do trabalho 

das equipes das Emergências. Reações comuns das equipes a estes casos são: irritação, 

sensação de estarem sendo distraídos de ocorrências mais importantes, entendimento de 

que a crise é fingimento. Estas atitudes são disseminadas nas emergências de vários 

municípios.  

Os internos trazem esta realidade para a discussão e mostram curiosidade e crítica 

a respeito do que é presenciado (tanto as crises como a reação a elas) e a sensação de 

não terem instrumentos para atuar de modo diferente daquele que observam.  Podemos 

conceituar esta fase como a primeira do “Arco de Maguerez” (MITRE et ali, 2008, p. 2139): 

a observação da realidade. Do Método do Arco de Maguerez, na Metodologia da 

Problematização, constam as seguintes etapas: Observação da realidade; Pontos-chave; 

Teorização; Hipóteses de solução; Aplicação à realidade (prática). Fecha-se o círculo e a 

nova realidade é observada continuando o processo de mudança.  

Pontos chave do problema: dificuldades a respeito da compreensão dos quadros 

clínicos chamados de “piti”, uma sensação de inabilidade quanto às possibilidades de 

abordagem destas situações e perplexidade a respeito da forma como são tratadas as 

pessoas necessitadas de cuidados nestes momentos de crise. Teorização: um 

esclarecimento inicial, com debate, a respeito da conversão histérica e de sua 

determinação inconsciente. Bibliografia foi recomendada e sugerimos a procura de fontes 

sobre: transtornos conversivos e dissociativos, histeria, pitiatismo.  
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Para abordar estes eventos – crise se ansiedade sob a forma de conversão – o 

investimento na relação profissional de saúde-paciente é a base do atendimento, bem 

como o é em qualquer prática de cuidado em saúde. Ao exercerem a mudança nos 

atendimentos, os internos estão se capacitando num tema que utilizarão ao longo das 

suas vidas profissionais e alterando a realidade que encontram.  

Estes momentos do ensino-aprendizagem caracterizam as fazes de Hipóteses de 

solução e a preparação para a Aplicação à realidade. 

Com o entendimento a respeito da relação médico-paciente, da dinâmica das crises 

de ansiedade e da compreensão dos transtornos conversivos, traçamos – Preceptor e 

Internos – as seguintes diretrizes: 

 

1. Ao assumir o caso, o Interno se identifica e enuncia que está ali para atender a 

pessoa até que melhore. Com isso evita as múltiplas abordagens que colaboram para 

a desresponsabilização e para dificultar um bom atendimento. Procede aos exames 

físicos e complementares e, supondo que a origem do problema é emocional, diz ao 

paciente, por exemplo: “Parece que você está tendo uma crise nervosa, o que 

aconteceu?”.  

2. Atuação ambiental (acompanhantes e pronto-socorro); 

3. Desenvolve-se, então, a estratégia de fazer falar, isto é, tentar que a pessoa 

atendida coloque em palavras o que está sendo convertido em sintomas. Deve-se ter 

atenção para os diagnósticos diferenciais dentro da psiquiatria e para as possíveis 

causas orgânicas das alterações apresentadas.  

4. Avaliação da resposta a esta primeira abordagem para definir a respeito da 

necessidade ou não de medicação tranquilizante.  

5. Em caso de a abordagem inicial resultar em tranquilização e/ou em que a pessoa 

fale a respeito do que está acontecendo – mesmo que depois de tranquilizantes – é 

desenvolvida uma entrevista compreensiva. Se existir necessidade de medicação 

tranquilizante usa-se diazepam oral, sublingual, intramuscular ou até mesmo venoso. 

O uso da medicação também é discutido com o paciente e, em conjunto, é definido 

se haverá ou não a prescrição do benzodiazepínico.  

6. Adotar a estratégia de várias entrevistas, breves, com enunciação, pelo Interno, 

de que retornará em breve para a continuidade.  

7. Resolução do atendimento com melhora dos sintomas e encaminhamento para 

tratamento.  
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Compreendemos a disposição dos Internos para praticar a mudança no 

atendimento como consequência da vontade de aprender, de tratar melhor e da 

praticidade das orientações a respeito de como atender de modo humano, compreensivo 

e resolutivo.   

Em outra reunião o Preceptor apresentou um resumo do verbete “Histeria”, do 

Dicionário de Psicanálise, de Elizabeth Roudinesco e os Internos trouxeram resumos da 

CID 10 e do DSM-IV e um artigo apresentado em congresso por autores que tem a intenção 

de melhorar o atendimento às crises histéricas.  

Na fase de Aplicação à realidade, os Internos atenderam – os casos são frequentes 

– de acordo com as diretrizes traçadas e com as suas criatividades e ficaram satisfeitos 

com os resultados alcançados. Pessoas que antes tinham o destino de sair do pronto-

socorro sem acolhimento adequado, por vezes vítimas de verdadeiros maus tratos, ou 

tratadas apenas com tranquilizantes, passaram a poder falar dos conflitos que as levaram 

às conversões e a terem suas crises debeladas. Os relatos foram trazidos para discussão 

semanal, com mais esclarecimentos.  

O trabalho escrito é apresentado aos novos Internos que chegam com solicitação 

de leitura, para discussão e possível modificação nas práticas.  

As crises agudas de histeria permanecem desafiando a racionalidade médica 

organicista que não adota o conceito de inconsciente nem o apreço pela relação médico-

paciente como base para qualquer tratamento. Esta atitude demonstra problemas na 

formação médica e aponta para a nossa tarefa de alterar esta formação.  

A desmistificação do estigma foi um dos principais aspectos relatados pelos 

Internos. Opiniões pré-estabelecidas sobre o “piti” e o universo dos transtornos mentais 

relacionados ao estresse foram desconstruídos. A escuta atenta e a oportunidade de 

oferecer um atendimento mais sensível se apresentou como possibilidade de cuidado. 

Dessa forma, essa experiência foi muito importante para criar e discutir como se devem 

gerir estratégicas terapêuticas centradas na pessoa, sendo o usuário o foco do tratamento, 

já que apenas dessa forma consegue-se sucesso na abordagem.  

O trabalho exposto demonstra como com metodologia clara, discussão em grupo e 

diretrizes objetivas podemos mudar as formas de atendimento, no sentido das boas 

práticas de cuidado e instrumentalizar os futuros médicos para as suas diversas relações 

terapêuticas. 
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Ementa: O objetivo deste GT é debater sobre as principais questões ético-políticas 

envolvidas na pesquisa em saúde, focalizando desde as polêmicas que cercam o controle 

através de procedimentos ético-normativos pelos comitês de ética até as práticas 

cotidianas de pesquisa que assegurem o comprometimento ético dos pesquisadores para 

com os sujeitos de pesquisa, para com a exigência de veracidade dos conhecimentos 

produzidos e a responsabilização perante a sociedade por seus desdobramentos e 

implicações sociais. 
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RELATORIA 

 

Coordenadores: Ana Maria Pitta, Gilles Monceau e Silvio Yasui. 

Relatores: Flávia Santos Rodrigues (UFMG) e Rodrigo Fernando Presotto (UNICAMP). 

 

Proposta: exposição ampliada pelos autores do conteúdo de suas pesquisas como forma 

de abertura dos debates no grupo de trabalho. 

 

Primeira etapa: apresentação dos Participantes do GT 2. 

 

Segunda etapa: apresentação dos trabalhos selecionados. 

 

1. Cenários da atenção em saúde mental em municípios de pequeno porte de uma regional 

de saúde do Paraná – Gustavo Zambenedetti; Michele da Rocha Cervo; Lina Gonçalves 

Lopes; Glaucia Miranda Renata Ruppel; Thaynara Praissner; Moyra Nicole Zaias; Pâmela 

Rodrigues (UNICENTRO/PR). 

Trabalho realizado no estado do Paraná com apoio da Fundação Araucária com o intuito 

de fazer um mapeamento da rede de atenção envolvendo municípios de pequeno porte 

em uma regional de saúde (estudo multicêntrico) que corresponde a região centro-sul do 

estado do Paraná. A ideia da pesquisa foi de aprofundar o conhecimento relativo à atenção 

em saúde mental em municípios de pequeno porte que basicamente tem na atenção 

básica seu maior cenário para construção do cuidado em saúde mental. Contradição 

encontrada pela pesquisa: a maioria dos municípios do Paraná são considerados 

municípios de pequeno porte e, o cenário nacional, ainda é do investimento em serviços 

de atenção psicossocial baseado na realidade de municípios de grande porte e 

eminentemente adaptados à realidade de centros urbanos. Outro ponto discutido pela 

pesquisa é como os arranjos regionais - serviços que no estado referenciam vários 

municípios para atenção em saúde mental devido ao baixo contingente populacional 

existente nesses municípios o que não justifica, por exemplo, a construção de CAPS ou 

outros serviços de saúde mental para cada uma dessas cidades. 

 

2. Construção de Indicadores para avaliação de CAPS – Bruno Ferrari Emerich (UNICAMP); 

Thiago Lavras Trapé (UNICAMP); Juarez Pereira Furtado (UNIFESP); Rosana Onocko 
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Campos (UNICAMP); Luciana Togni de Lima Silva Surjus (UNICAMP); Rodrigo Presotto 

(UNICAMP). 

Pesquisa financiada pela FAPESP com a duração de 1 ano. Envolveu a UNICAMP 

(Campinas) e a UNIFESP (Santos). Envolveu 25 CAPS III do estado de São Paulo do total 

de 26 CAPS III existentes no estado naquela época. Envolveu trabalhadores e gestores dos 

serviços. A pesquisa tinha como objetivo construir parâmetros avaliativos para esses 

serviços sem desconsiderar a diferentes concepções clínicas envolvidas na estruturação 

das práticas nos serviços. O que a pesquisa buscou foi criar consensos avaliativos dos 

serviços que possa servir como indutor de boas práticas para esses serviços de saúde 

mental. A inovação trazida pela pesquisa foi à promoção de encontros mensais entre os 

participantes/protagonistas da pesquisa para discussão crítica do conhecimento que 

vinha sendo construída pela pesquisa, inclusive, permitindo aos participantes interferir ou 

transformar o próprio desenho inicial do estudo. Pesquisa previu uma oficina de produção 

de consensos do conhecimento produzido. 

 

3. Engenhos do Fora: Objetos relacionais, arte e loucura – inquietações de uma pesquisa 

relacional – Adriana Rosa Cruz Santos (UFF); Ana Carolina Cotta Vieira (UFF); Ana Carolina 

Dias Ramos (UFF); Ana Carolina dos Santos Cruz (UFF); Igor de Assis Rodrigues (UFF); 

Juliana Araújo Mesquita (UFF); Maria Luiza Civiletti (UFF); Marina Harter Pamplona (UFF). 

O estudo buscou lançar olhar crítico sobre a obra de Lula Vanderlei – profissional de saúde 

e artista – que trabalha no instituto. O grupo caracteriza esse estudo como uma pesquisa 

relacional para avaliação das interfaces entre clínica e arte – desenvolvido no Instituto 

Nise da Silveira que fica na região do Engenho de Dentro, no estado do Rio de Janeiro, 

onde fica o antigo Hospital Psiquiátrico Pedro II.  Pesquisa problematiza e avalia a forma 

como temos construído o cuidado no interior dos serviços de saúde mental. Estudo ganhou 

sentido a partir do momento em que artista Ligia Clark constrói formas de interação 

artísticas para as pessoas por intermédio de objetos relacionais. Nesse contexto, Lula 

Vanderlei passou a desenvolver ações em saúde mental baseado na sua vasta experiência 

com oficinas artísticas desenvolvidas há muito tempo no Instituto Nise da Silveira, iniciado 

a partir do trabalho da própria Nise. 

 

Terceira etapa: considerações 

Silvio Yasui: 95% das cidades brasileiras são municípios de pequeno porte como os 

relatados pela pesquisa desenvolvida no Paraná e 5% das cidades brasileiras concentram 
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mais de 90% da nossa população. Nesse sentido, a tarefa da pesquisa acadêmica é o 

incentivo ao desenvolvimento de estudos que considerem as diferentes realidades do 

Brasil e que incluam os diferentes atores sociais envolvidos na produção de práticas e 

conhecimentos. Com o intuito de produzir conhecimento que dialogue com as diferentes 

realidades brasileiras e que considere o conhecimento efetivo de quem dia a dia produz a 

saúde mental nos serviços brasileiros e ajuda a produzir formas de avaliação que 

considere a opinião de quem está lá trabalhando ou usando esses serviços. Um elemento 

de extrema importância também é considerar diferentes formas de produzir conhecimento 

em saúde e em saúde mental: e a expressão artística é fundamental para dar visibilidade 

às subjetividades que não podem ser capturadas e demonstradas em trabalhos e 

pesquisas acadêmicas tradicionais.  

Ana Pitta: considera de fundamental importância a produção de conhecimento que seja 

pertinente ao tamanho da necessidade do país e que não seja somente destinado aos 

grandes centros urbanos ou instituições hospitalares. Faz menção à importância da 

parceria de pesquisa e financiamento de órgãos e universidades canadenses na figura da 

professora Lourdes del Barrio, da universidade de Montreal para dar viabilidade a 

pesquisas como a desenvolvida pela UNICAMP, faz menção à dificuldade de construção 

de um modelo em saúde mental para atendimento a realidade dos municípios de pequeno 

porte. Ana problematiza o arranjo dos NASF como resposta a necessidade de saúde dos 

municípios pelo fato que ele, por si só, não dá conta de construir um modelo clínico que 

faça apoio matricial, mas também tenha condição de construir intervenções clínicas na 

realidade das pessoas que necessitam de atendimento. 

Gilles Monceau: acredita que uma ferramenta importante para análise institucional e que 

ele considera interessante para pensar a realidade brasileira é o conceito de implicação, 

muito utilizada por Loreau e outros grandes autores importantes para a saúde mental. Na 

concepção de Monceau algo extremamente marcante no movimento que sustenta a 

atenção psicossocial é a afetividade. Porém, uma observação importante é que nas 

relações afetivas muitas vezes as relações de poder podem estar diluídas e nunca serem 

problematizadas.  Para ele é necessário submeter a análise os conflitos de interesse 

envolvidos, as relações de poder, as diferentes perspectivas e opiniões. Isso se faz 

necessário para que o interesse daqueles que concentram o maior poder nas relações 

institucionais não façam sempre valer sua vontade em detrimento das inúmeras outras 

possibilidades que podem emergir a partir do diálogo possível entre os atores envolvidos. 

Um problema relativo ao que foi levantado é que via de regra em relações 
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demasiadamente afetivas que não problematizam suas implicações, as críticas são 

consideradas como ataques pessoais o que impedem o diálogo entre diferentes pontos de 

vista, inclusive com seus opositores. Convocação geral: é necessário que a saúde coletiva 

e a atenção psicossocial circulem em ambientes hegemonicamente dominados por outras 

correntes de pensamento e científicas como congressos de psiquiatria e epidemiologia, 

por exemplo, para demonstrar os avanços científicos construídos por essa área, apesar 

das visíveis dificuldades que serão enfrentadas. Deu exemplo da análise institucional 

como referência, pois, objetivamente nunca sabem o que irá acontecer em seus estudos 

e conhecimento avaliativo. Gilles citou conceito trabalhado por ele mais profundamente 

em seu texto “Transformar as práticas para conhece-las”. 

 

Quarta etapa: questões 

Quais são os critérios e formas de inclusão dos usuários no processo de construção de 

conhecimento? 

Quais são as formas de tornar público esses estudos e arranjos participativos que tem sido 

desenvolvido por nós na área de saúde coletiva e saúde mental? 

Quais são as metodologias geradas a partir destas experiências?  

 

Encaminhamentos: 

- Indicação sobre a importância de pesquisas avaliativas que incluam diferentes atores 

sociais (usuários, familiares, trabalhadores e gestores, por exemplo). 

- Consolidar os métodos que já estão sendo desenvolvidos nos nossos estudos como 

métodos de pesquisa. (Obs: Esta questão se relaciona com um nó crítico enfrentado por 

vários grupos de pesquisa que tem financiamentos de pesquisa negados a partir de uma 

avaliação que não considera aspectos fundamentais da atenção psicossocial como 

relevantes). 

 

Propostas:  

- Elaboração de um guia de boas práticas para atuação em serviços de saúde mental com 

a criação de alguns indicadores como referência para os serviços (Foco: Atenção Básica e 

RAPS). 

- Sugestão da criação, por meio da Abrasme, de uma Rede de Grupos de Pesquisa, que 

viabilize a integração dos grupos de pesquisa em saúde coletiva e mental de todo o país - 
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com mapas eletrônicos que possam informar onde, no Brasil, essas experiências estão 

acontecendo e o que está sendo desenvolvido. 
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A VOZ DOS USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL: 
considerações preliminares de um estudo no hospital-dia 

do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro 

 

 

Cristiane de Carvalho Guimarães (UNESA) 

Erika Barbosa de Araújo (UNESA) 

 

 

A assistência em saúde mental no Brasil, desde o início da década de 90, passa 

por uma transformação de seu modelo, com ampliação significativa de sua rede de 

atenção psicossocial, extra-hospitalar, de base comunitária. 

O Rio de Janeiro, como outros estados e municípios brasileiros, vem, dentro deste 

contexto, passando por uma reorganização de seus serviços de saúde, em função dos 

processos de luta por um país e um sistema de saúde mais democráticos. 

Aqui se inclui o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ). 

O CPRJ é um centro de atenção integrado de Saúde Mental sob a administração da 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) que foi criado em agosto de 

1998, a partir da transferência do Posto de Atendimento Médico (PAM) Psiquiátrico 

localizado na Avenida Venezuela (antiga emergência psiquiátrica que, nos anos 70, 

centralizava todas as internações dos pacientes segurados do Instituto Nacional de 

Previdência Social, INPS). 

O CPRJ oferece diversas modalidades de tratamento hoje, tais como: Hospital-Dia 

(HD); Atendimento de Emergência 24 horas; Enfermaria de Crise; Ambulatório. 

Seu objetivo é coordenar a articulação entre a atenção à crise e assistência 

necessária ao processo de ressocialização da população atendida, de forma ágil, com 

atendimento humanizado, resolutivo e integrado aos demais serviços internos no CPRJ e 

aos da rede de atenção à saúde mental. 

A pesquisa “A voz dos usuários” tem o objetivo analisar a representação social dos 

usuários do Hospital-dia, buscando sua percepção da efetividade das propostas realizadas 

pela Reforma. Escutar o louco. 

Para tal são realizadas entrevistas com seus usuários, sendo estabelecido como 

amostra final um grupo de vinte de seus usuários que tiverem experiência(s) prévia(s) de 

internação(ões) por, no mínimo, 3 meses (ininterruptos ou não) e que agora, participem 

desse novo serviço por, pelo menos, o mesmo período. O tempo de três meses foi 

considerado suficiente para o sujeito vivenciar a experiência de ser usuário de uma 
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instituição e poder, portanto, ser considerado indivíduo representativo dessas duas 

realidades. Os usuários não são escolhidos em função de sua patologia.  

 Já foram realizadas 12 entrevistas com seus usuários que tiverem experiência(s) 

prévia(s) de internação(ões). Esta entrevista busca identificar o sujeito com suas 

características sociodemográficas e sua percepção do serviço que agora participa em 

comparação com o serviço ou serviços que já esteve (internação). 

Em seus discursos, foram categorizadas as seguintes temáticas, frutos das 

respostas a três questões elencadas no roteiro, a saber: “Há quanto tempo frequenta o 

Hospital-dia?”; “Qual a diferença entre internação e o Hospital-dia?”; “Quais são seus 

planos para o futuro?”. 

A média de tempo que os usuários frequentam o serviço é de oito (08) anos. Um 

usuário permanece vinculado ao serviço desde a sua criação. Na fala dos usuários 

entrevistados não se percebe uma marcante diferenciação entre as modalidades de 

atendimento (HD X internação). Apesar da maioria deles ter preferência pelo HD, não há 

uma queixa específica sobre a internação e mesmo há alguns que a preferem, sentindo-

se mais seguros quando estão internados. 

Sobre a internação os relatos variam entre não ver diferença entre as modalidades 

de tratamento, a internação não ser boa, porém necessária devido às ideias suicidas. Ela 

é, entretanto, entendida como impedimento para realizar atividades como ir ao cinema ou 

praia. Uma usuária diz se sentir mais segura, pois os profissionais sabem agir na hora 

certa durante a internação. O que não aconteceria no Hospital-dia.  

Já no Hospital-dia a maioria dos usuários se sente também segura, com acesso a 

informações, terapias em caso de crise, e podem sair, não ficam presos. Alegam que no 

Hospital-dia é mais calmo. O Hospital-dia, por ser um serviço de portas abertas, permite 

que os usuários possam compreender o tratamento prescrito, obter informações e ainda 

estarem em um local que não represente as mazelas de uma internação.  

Um usuário comparando as modalidades de atendimento faz uma consideração 

curiosa: “HD é uma semi internação”. É surpreendente a pouca ou nenhuma diferenciação 

que os usuários fazem entre o Hospital-dia e a internação. E até mencionam a segurança 

da internação. Esperava-se uma fala mais comprometida com a liberdade e com o respeito 

que existe no Hospital-dia. O manicômio intrínseco parece fazer parte de cada um deles. 

A tutela da instituição parece se repetir para cada um. 

Em sua maioria pode-se observar a ausência de volição, a degradação ou a 

inexistência de algum tipo de projeto que envolva o aprimoramento de capacidades 
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laborais, cognitivas, ou emocionais dos sujeitos em questão. Seus planos se resumem a 

“ficar onde está”. Os sujeitos deixaram de existir por serem portadores de transtorno 

mental? Sua média de idade é de 42 anos. A pesquisa ainda segue com entrevistas e a 

discussão sobre a autonomia é prioritária, considerando-se que é uma das questões 

norteadoras da Reforma Psiquiátrica brasileira. 

Acredita-se que o desenvolvimento de qualquer intervenção requer algo que alguns 

profissionais da saúde se esquecem no processo de composição de suas ações: usuários 

e suas demandas. Diversas propostas terapêuticas parecem ser elaboradas por 

profissionais e oferecidas ao usuário de maneira vertical e sem relação de composição 

com seu público alvo. Por isso a importância desta pesquisa.  



172 

 

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM PSICOONCOLOGIA: 
enfrentando o câncer de mama 

 

 

Maristela Júlia Fernandes (LAECC/PUC Minas) 

Aline Gabriela de Oliveira (PUC Minas) 

Luciene Santos Bispo (PUC Minas) 

Marina da Silva Assis (PUC Minas) 

Raquel Vitória Souza da Silva (PUC Minas) 

 

 

Introdução: Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama 

é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. No Brasil é tido como a segunda 

principal causa de morte entre as mulheres, estima-se que entre 2014 e 2015 sejam 

diagnosticados cerca de 57.120 novos casos de câncer de mama. (BRASIL, 2014). Diante 

do alto índice de mortalidade e sua relação inversa com a superação do câncer, que é 

aliada a fatores subjetivos e emocionais, se torna necessário identificar quais são as 

principais características de enfrentamento da mulher. O intuito é auxiliá-la na ampliação 

de seus comportamentos favoráveis a superação do diagnóstico, levando em 

consideração os aspectos sociais, biológicos e emocionais, dando foco ao contexto em 

que as pacientes estão inseridas e como elas são afetadas pelo ambiente, pelas relações 

interpessoais e subjetivas que as permeiam. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), 

segundo os autores Oliveira, Seabra e Rudnick (2014) vem sendo utilizada como base 

metodológica para intervenção em diversos contextos de saúde, podendo ser associada 

aos atendimentos das principais queixas psicossociais associadas aos tratamentos das 

doenças físicas, tendo em vista a associação dos recursos e técnicas cognitivas e 

comportamentais. “Os termos terapia cognitiva (TC) e o termo genérico terapia cognitivo-

comportamental (TCC) são usados com frequência como sinônimos para descrever 

psicoterapias baseadas no modelo cognitivo.” (KNAPP; BECK, 2008, pag. S54). Mediante 

a intervenção clínica, o terapeuta pode promover a reestruturação cognitiva da paciente, 

independente do seu diagnóstico, desafiando junto à mesma seus esquemas e crenças 

disfuncionais, que ao longo do desenvolvimento se tornaram rígidos e supergeneralizados. 

A TCC teria então, aplicabilidade também junto às pacientes da oncologia, que também 

têm formas idiossincráticas de processar a informação, podendo apresentar crenças 

errôneas sobre o câncer e a perspectiva de morte. 
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Objetivos: Pesquisar, por meio de visitas domiciliares semanais, as emoções, as cognições 

e os comportamentos associados ao diagnóstico e enfrentamento do câncer; bem como 

as estratégias possíveis de intervenção do psicólogo neste contexto. Caracterizar, partindo 

inicialmente de pesquisa bibliográfica, os principais tipos de câncer que afetam a 

população feminina, enfocando o câncer de mama, considerando fatores de risco, exames 

preventivos, detecção precoce, dentre outros pontos relevantes. Apoiar, por meio do 

acompanhamento terapêutico, a paciente oncológica e seus familiares no enfrentamento 

da doença e de seus tratamentos, mantendo a conduta ética e identificando estratégias 

de ação do psicólogo neste contexto, que possam ser efetivas. 

 

Metodologia: Triagem do público alvo junto à Orcca e a Cetus, instituições que trabalham 

com pacientes oncológicos na cidade de Betim- MG. Assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido por todas as participantes. Visita domiciliar do 

acompanhante terapêutico às pacientes com diagnóstico recente de câncer, identificado 

como curável por seus médicos. As visitas são semanais, cerca de 50 minutos, com prazo 

médio de 9 meses em campo. As pacientes e seus familiares serão ouvidos no que se 

refere aos processos de saúde e doença, bem como seus sentimentos, pensamentos e 

comportamentos, dentro de suas residências. As escalas de Beck para depressão e 

ansiedade também servirão de instrumentos de coleta de dados. 

 

Resultados Esperados: Por meio da pesquisa em campo, aliada à pesquisa bibliográfica, 

almeja-se o surgimento de informações que irão aprimorar as intervenções junto aos 

pacientes oncológicos. Além disso, as pacientes participantes terão acolhimento e apoio 

durante o tratamento, possibilitando uma mudança nos comportamentos para mais 

saudáveis.  

 

Discussão: Após um diagnóstico de câncer de mama, a mulher fica suscetível a um abalo 

emocional devido às dúvidas, angústias e expectativas geradas pela mudança em sua 

saúde, pelo medo e vulnerabilidade diante dos procedimentos médicos presentes em seu 

cotidiano e pela expectativa de cura da enfermidade. Além disso, o câncer é uma doença 

ainda muito estigmatizada socialmente, vista muitas vezes como sinônimo de morte, a 

própria finitude não é bem compreendida e aceita pelo ser humano. Logo, os temores 

despertados pela significação do câncer podem ser prejudiciais nos processos que 

envolvem o tratamento e até mesmo podem gerar uma resistência na sua adesão. O 
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Acompanhamento Terapêutico em Psicooncologia, abordado pelo projeto, visa contribuir 

para que as pacientes desenvolvam habilidades interpessoais de enfrentamento do 

câncer, por meio das sessões semanais, onde será construída junto com a acompanhante 

uma relação de ajuda, sustentada por empatia. Desta forma, com o uso de audiência não 

punitiva e estabelecimento da relação terapêutica, será possível estruturar intervenções 

satisfatórias. O projeto está sendo desenvolvido com as pacientes que vinculadas à ORCCA 

(Organização Regional de Combate ao Câncer) que é uma associação civil de caráter 

assistencial, científico, cultural e filantrópico, sem quaisquer fins lucrativos. E com as 

pacientes da Cetus, um Hospital Dia que atende pacientes com câncer do SUS e de 

convênios.  

 

Conclusão: Diante do que foi exposto e formulado é possível compreender que a TCC 

(Terapia Cognitivo-Comportamental), empregada no atendimento de Psicooncologia, se 

mostra uma relevante técnica aliada ao enfrentamento do câncer e poderá contribuir para 

uma mudança de perspectiva durante o tratamento da doença, levando às pacientes a 

assumirem um papel mais ativo na promoção e cuidado de sua própria saúde.  
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APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL EM PRESÍDIO FEMININO: 
itinerários possíveis na produção do cuidado em saúde para 

mulheres privadas de liberdade 

 

 

Aline Mattos Fuzinatto (UFRGS) 

Águida Luana Veriato Schultz (GHC) 

Bárbara Sordi Stock (US) 

Gabriel Savaris Ignácio (PUC/RS) 

Juliane Pacheco Paim (FMP) 

Renata Maria Dotta Panichi (SES/RS) 

 

 

O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a implantar uma Política Atenção Básica 

em saúde à população privada de liberdade no sistema prisional com co-financiamento 

para a municipalização de Unidades Básicas de Saúde em estabelecimentos prisionais. A 

partir da resolução CIB-RS nº 257/11, regulamentou-se um conjunto de estratégias para 

garantir a constituição de uma rede de cuidados integrais a pessoa privada de liberdade, 

baseadas nas diretrizes do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário – Portaria 

Interministerial nº 1777/03 e Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (Portaria Interministerial Nº 1/2014). Nesse 

contexto, o crescente aumento de mulheres encarceradas nos últimos 10 anos convocou 

essa Coordenação Estadual de Atenção Básica no Sistema Prisional a uma reflexão 

interdisciplinar acerca da produção da saúde nesse território. No Estado, dos 98 

estabelecimentos prisionais cadastrados no sistema de informação do Ministério da 

Justiça (InfoPen, 2012), 73 comportam mulheres entre a população privada de liberdade, 

sendo que destes, apenas cinco são exclusivamente femininos. Considerando que produzir 

saúde em espaços prisionais levanta questões peculiares do exercício de profissionais de 

saúde dentro das prisões e das consequências que este cuidado produz, podendo ser um 

importante elemento disparador para o fortalecimento da atenção básica do território no 

retorno deste cidadão à sociedade. O presente resumo apresenta os resultados da 

pesquisa-intervenção “A situação das mulheres privadas de liberdade e o apoio matricial 

em saúde mental a equipes de atenção básica inseridas no sistema prisional”, que teve 

como objetivo conhecer a situação psicossocial das mulheres privadas de liberdade no 

Presídio Feminino Madre Pelletier (PFMP) – Porto Alegre/RS, a fim de construir uma linha 

de cuidado a saúde das mulheres privadas de liberdade no sistema prisional.  

Trata-se de um trabalho pioneiro em nível nacional, interinstitucional, com a 
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participação da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Faculdade do Ministério Público 

do Rio Grande do Sul (FMP). A metodologia utilizada foi a pesquisa intervenção, descritiva 

exploratória. Para coleta de dados quantitativos foi realizado um levantamento para 

diagnóstico do perfil sociodemográfico e penal das mulheres presas no PFMP. A 

intervenção foi realizada com a Equipe de Atenção Básica que atua nessa instituição, 

utilizando o apoio matricial como método de trabalho. A coleta de dados qualitativos do 

apoio matricial em saúde mental, foi realizada por meio de grupos focais pré intervenção 

realizado com os trabalhadores que compõe essa equipe de saúde, no intuito de conhecer 

o processo de trabalho dessa equipe e as principais demandas em saúde mental 

percebidas por ela. Os encontros de apoio foram planejados a partir da análise de 

conteúdo desses grupos com técnicas de discussões de caso, elaboração de Projetos 

Terapêuticos Singulares (PTS) e oficinas de educação continuada. Utilizando o método 

Paidéia (CAMPOS; CUNHA, 2010), os encontros entre equipe de referência e equipe 

apoiadora buscaram construção de espaços para a comunicação ativa e o 

compartilhamento do conhecimento entre profissionais envolvidos visando disparar um 

processo de educação permanente que propiciasse um aprendizado vivencial auto 

analítico, que desdobrasse em duas dimensões: suporte assistencial (ação direta aos 

usuários) e técnico-pedagógico (ações de apoio educativas com e para a equipe). Após a 

intervenção, foram realizados dois grupos focais para avaliar conjuntamente o impacto do 

apoio. 

A pesquisa está em desenvolvimento e em seu primeiro momento deu origem ao 

Grupo de Pesquisa de Vulnerabilidades e Violências na Faculdade do Ministério Público, 

que em encontros semanais buscou o alinhamento teórico e aprofundando dos 

conhecimentos dos pesquisadores envolvidos sobre a temática. A aproximação da equipe 

de atenção básica do PFMP se deu por meio dos grupos focais pré-intervenção, que 

resultaram na construção de analisadores para o Apoio Matricial. Foi possível identificar 

que as questões de saúde mental, como ansiedade e depressão, são as principais 

demandas na unidade; é alto o número de mulheres que fazem uso de medicação 

psiquiátrica; a equipe de saúde desconhece legislações voltadas para a atenção a saúde 

das mulheres no sistema prisional; e há a necessidade de qualificação da articulação com 

a rede de atenção à saúde para a mulher egressa. Nos sete meses de intervenção foi 

realizada a discussão de casos emergentes no cotidiano do serviço e oficinas de educação 

permanente na temática de gênero, drogas e linha de cuidado, que foram definidos a partir 
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da necessidade identificada conjuntamente no processo do apoio. A partir da avaliação da 

intervenção, a visibilidade da temática aqui abordada, por meio da produção de 

conhecimento científico sólido, é o principal resultado alcançado até o presente momento. 

Considera-se que produzir saúde em prisões traz a luz questões singulares 

atinentes ao exercício profissional e às possibilidades que este cuidado evoca, no que 

tange a garantia do direito à saúde, na perspectiva do SUS. As diretrizes da integralidade, 

equidade e universalidade aqui se revestem de especial importância, assim como o 

reconhecimento da EABp como integrante da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do território. 

Conhecer a realidade das mulheres encarceradas no RS, a partir da experiência do Apoio 

Matricial, torna possível a elaboração de uma Política Estadual de Atenção Integral à Saúde 

das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional com recorte de gênero e 

continuidade do cuidado no território, por meio da articulação intersetorial, instituindo uma 

metodologia de trabalho que propõe a atenção integral da saúde desta população. Os 

resultados dessa pesquisa subsidiarão a construção da Linha de Cuidado de Atenção 

Integral à Saúde das Mulheres Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, com recorte 

gênero. E, a sistematização de uma metodologia para implantação do Apoio Matricial em 

Saúde Mental às Equipes de Atenção Básica em prisões, como um novo dispositivo de 

gestão, para a qualificação do trabalho, sendo publicados por meio de notas técnicas.  
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AVALIAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: 
panorama atual e necessidades de ampliação e definição de indicadores 
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O campo da avaliação em Saúde se desenvolveu relacionado ao processo de 

redemocratização do país e do aumento do investimento governamental nos programas 

de saúde. Consideramos o campo da avaliação consolidado em dois espaços: o acadêmico 

e o burocrático, marcados pelas diferenças entre as produções realizadas por grupos de 

pesquisa nas universidades e por entes governamentais. Por um lado, quando realizado 

por unidades atreladas aos espaços de governo, a avaliação tende a ter menor 

plasticidade e maior heteronomia, porém, em contraponto, tem maior aplicabilidade na 

realidade avaliada. Por outro lado, os grupos acadêmicos se caracterizam por terem 

variedade metodológica e autonomia, mas com menos condições para o aproveitamento 

dos resultados. 

No Brasil a produção nestes campos tem formatos e amplitudes distintos. Quando 

nos propomos a avaliar a influência de organismos internacionais como OMS e OPAS, aos 

quais o Brasil é signatário, notamos a tentativa de induzir processor avaliativos e 

consolidar indicadores de programas e serviços de saúde mental nos diversos níveis do 

Sistema. A OMS e seus escritórios regionais, desde os anos 90 produzem 

sistematicamente informes técnicos, relatórios e análises para subsidiarem a 

implementação de objetivos comuns e padrões para as políticas setoriais, buscando 

estabelecer consensos e estimular a criação de indicadores de saúde mental.  

Contudo, mesmo diante deste cenário, o que podemos considerar consenso é a 

pouca incorporação de indicadores avaliativos nos diversos âmbitos da rede de saúde 

mental brasileira, tanto em aspectos sistêmicos quanto em relação ao funcionamento dos 

serviços. Os relatórios finais das Conferências de Saúde e Saúde Mental vem demostrando 

a preocupação em monitorar e avaliar a qualidade dos serviços. Assim como a Portaria 

que instituí a RAPS, que define como um dos objetivos a avaliação dos serviços por “meio 

de indicadores de efetividade e resolutividade da atenção” e orienta que seja realizada 

nos diversos pontos um processo de avaliação compartilhada com estados e CGR. 

Contudo, no âmbito governamental, duas iniciativas vêm sendo executadas no plano 
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nacional, visando à avaliação da rede de saúde: o IDSUS (Índice de Desempenho do SUS) 

e o PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica). 

Neles observamos uma série de indicadores aplicados a um serviço, ou uma rede de 

serviços que, com propósitos distintos, tentam induzir práticas e avaliar o sistema de 

saúde. Na composição do IDSUS não existe nenhum indicador relacionado ao campo da 

saúde mental, enquanto no PMAQ quatro indicadores relacionados à área foram 

incorporados. Entretanto o foco único e prioritário é o uso de substâncias psicoativas, que 

não abarca a complexidade das práticas em saúde mental e a organização de seus 

serviços, nem sequer a própria política de expansão de serviços substitutivos desenvolvida 

pelo SUS nos últimos anos. Os indicadores publicados em documentos anuais lançados 

pelo Ministério da Saúde referem-se à estrutura (número de serviços, leitos, equipes) e a 

alguns processos (número de atendimentos, redução de internações). Utilizam bases de 

dados governamentais, mas com informações que não subsidiam a qualificação da 

assistência dos serviços existentes.  

No Campo acadêmico existe um crescimento na produção de avaliações de 

serviços e tecnologias na área de saúde mental, principalmente a partir da década 

passada, fomentado por Editais de pesquisa como o PPSUS (Programa de Pesquisa para 

o SUS), porém ela mostra-se ainda escassa, com centralidade em pesquisas qualitativas 

e metodologias participativas, concentradas em poucas regiões e em alguns grupos de 

pesquisa e pouco incorporada nas políticas públicas oficiais.  

De fato, observamos um distanciamento entre o que é indicado pelos organismos 

internacionais, grupos de pesquisas locais na introdução de estruturas avaliativas nos 

diversos âmbitos do sistema público de saúde mental brasileiro. Seja no nível dos serviços 

até o nível macro da política, as avaliações ficam a cargo da contrapartida financeira 

referente ao repasse federal e algumas iniciativas locais pouco difundidas. Podemos, sem 

receio, afirmar que se trata de um campo que não acompanhou o crescimento das 

políticas de saúde mental, o que coloca o modelo em risco, seja pela pouca transparência 

e por alguns anacronismos entre o que é proposto pelas políticas públicas oficiais e o que 

é executado nos serviços de saúde. A construção de uma metodologia que possa 

referendar as mudanças ocorridas no Brasil desde os anos 90, seguindo padrões 

internacionais, mas mantendo as particularidades do SUS, é uma necessidade já 

diagnosticada pela academia com necessidade de gerar consensos, por parte dos 

gestores, trabalhadores e usuários. 
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Esta apresentação busca discutir a importância do campo da avaliação para as 

políticas públicas de saúde mental no contexto do Sistema Único de Saúde. Para isso será 

apresentado as recomendações atuais feitas pela OMS e OPAS, o atual estado da arte das 

produções nacionais, e debate-los em torno das necessidades de consolidação e 

incorporação de parâmetros e indicadores avaliativos no modelo psicossocial brasileiro.  
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A reforma psiquiátrica é compreendida como um processo complexo, envolvendo, 

em sua dimensão assistencial, a substituição do modelo asilar/manicomial pelo modelo 

da atenção psicossocial (AMARANTE, 2007). Este processo emerge no Brasil no final da 

década de 1970 e passa por um período de experiências de implantação de ações, 

serviços e modelos substitutivos nas décadas de 1980 e 1990. A partir dos anos 2000 

ocorre uma expressiva expansão do modelo assistencial com a implantação de serviços e 

ações com caráter substitutivo (VASCONCELOS, 2010), em consonância com os princípios 

e diretrizes do SUS. Entretanto, a reforma psiquiátrica não é um processo homogêneo e 

linear, desenvolvendo-se de forma gradual, descontínua e heterogênea no país, o que 

justifica a realização de pesquisas versando sobre os modos de organização da atenção 

em saúde mental em diferentes municípios.  

Este trabalho apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa que teve 

como finalidade realizar o mapeamento da atenção em saúde mental nos municípios da 

4ª regional de saúde do estado do Paraná. Trata-se de um recorte de uma pesquisa 

multicêntrica intitulada “Componentes da rede de atenção à saúde mental: realidade da 

4ª e 5ª Regional de Saúde do Paraná”, contemplada pelo edital do Programa de Pesquisas 

para o SUS – PPSUS. Este estudo foi conduzido por dois grupos de pesquisa: um deles, 

vinculado ao Departamento de Enfermagem da Unicentro, ficou responsável pelo 

mapeamento da atenção em saúde mental nos 20 municípios da 5ª regional de saúde, 

enquanto o outro grupo, vinculado ao Departamento de Psicologia da Unicentro, ficou 

responsável pelos 9 municípios da 4ª regional de saúde.  

A pesquisa foi desenvolvida em 3 etapas: 1) Caracterização inicial dos municípios 

(realizada em 2013); 2) Levantamento de dados, através de entrevistas e/ou grupos focais 
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com gestor municipal, coordenador municipal de saúde mental, representante da atenção 

terciária, equipes de serviços especializados em saúde mental e equipes de atenção 

básica (realizado nos anos de 2014 e 2015), além da coleta de documentos (Planos 

Municipais de Saúde); 3) Desenho das redes de saúde mental, indicando potencialidades 

de desafios (etapa atual).  

O maior município da 4ª regional de saúde é Irati, com 56.207 habitantes 

(IBGE/2010). O menor município é Fernandes Pinheiro, com 5.932 habitantes 

(IBGE/2010), sendo que 7 dos 9 municípios possuem menos de 15.000 habitantes, 

fazendo com que esta regional seja caracterizada pelos municípios de pequeno porte.  

Os dados produzidos em cada município foram organizados através de 4 eixos 

(Gestão, Atenção, Educação Permanente e “Outros aspectos”), subdivididos em linhas de 

análise, apresentados a seguir de modo sintético.  

No “Eixo 1 – Gestão”, encontramos dados que indicam que o planejamento em 

saúde mental é incipiente nos municípios. O desenvolvimento de ações é guiado pelo 

financiamento do governo federal, apesar de nem sempre haver clareza da gestão quanto 

ao modelo de atenção visado e os princípios da Reforma Psiquiátrica. O “Eixo 2 – Atenção” 

é composto pelas seguintes linhas: “Linha A) Atenção básica em saúde”, onde são 

caracterizados os componentes da atenção básica, cobertura de ESF e ACS e as ações em 

saúde mental desenvolvidas neste âmbito, como identificação dos casos de saúde mental, 

acompanhamento do uso de medicação, consultas e realização de encaminhamento para 

outros serviços. De modo geral observa-se a percepção de falta de apoio para o 

atendimento desses casos. Apenas um município tem NASF implantado, enquanto outros 

municípios encontram-se em processo de formulação de projetos de NASF, todos com 

ênfase em saúde mental. Na “Linha B) Atenção especializada em saúde”, identificamos 

que a maioria dos municípios tem profissionais especializados, como psicólogos, atuando 

como referência para a saúde mental. Apesar de situarem-se fisicamente em unidades 

básicas de saúde, apresentam modos híbridos de atuação, mesclando aspectos do 

modelo especializado, multiprofissional e fragmentado, com alguns pontos de interação 

com as equipes de ESF, principalmente com as ACS. A referência para 7 dos 9 municípios 

é um CAPS II, localizado no município-sede da regional, que destina um dia de atendimento 

para cada município. Seu modo de organização conforma um modelo ambulatorial de 

atendimento, sendo que dois municípios explicitaram enviar para o CAPS os usuários 

“mais organizados”, contrastando com os objetivos estabelecidos para esta modalidade 

de serviço. Na “Linha C) Atenção terciária em saúde”, foi identificado que 3 municípios não 
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possuem hospital. Nos outros 6 municípios, o hospital realiza pronto-atendimento dos 

casos de saúde mental e encaminhamento. Em um dos municípios o hospital tem dois 

leitos pactuados para a realização de desintoxicação e, no município sede da regional, o 

hospital possui uma ala psiquiátrica, com 12 leitos em saúde mental. Na “Linha D) Redes”, 

são descritos os modos de articulação dos serviços. De modo geral, não há formalização 

de fluxogramas, predominando relações de informalidade e/ou baseadas em relações 

pessoais. No “Eixo 3 – Educação Permanente”, são descritas as ações já desenvolvidas, 

as demandas de formação percebidas pelos participantes e pelos pesquisadores. Foi 

destacada uma ausência de processos formativos, com exceção do APSUS e do Caminhos 

do Cuidado, ambos realizados em 2014. O primeiro foi criticado por algumas equipes em 

decorrência de seu caráter pontual e pouco articulado com a realidade das equipes, 

enquanto o segundo foi considerado potencializador do olhar sobre a saúde mental.  No 

Eixo 4 foram elencadas 3 linhas: “A) Demandas”, “Medicação” e “Desafios e 

Potencialidades”.  

Alguns aspectos, como o pequeno porte dos municípios, foram indicados como 

facilitadores da comunicação e circulação de informações, assim como desafio, em 

decorrência desses municípios comportarem um número menor de recursos assistenciais, 

demandando articulações regionais. Diante da prerrogativa do “cuidado no território”, 

advindo da Reforma Psiquiátrica, busca-se discutir a tensão entre recursos municipais e 

recursos regionalizados. Espera-se que o resultado final da pesquisa possa indicar 

fragilidades e potencialidades da saúde mental em cada município, possibilitando a 

problematização dos modos de implantação deste processo. 
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Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) se destacam dentre os serviços 

oriundos da reforma psiquiátrica no Brasil, sendo considerados ordenadores da rede de 

atenção em saúde mental e, mais recentemente, componentes importantes da rede de 

atenção psicossocial, com efetividade reconhecida na assistência de pessoas com 

sofrimento psíquico grave.  

Em que se pese alguns roteiros e estudos que tem buscado problematizar o uso de 

indicadores avaliativos em saúde mental, que incluem os CAPS, muitas vezes a construção 

destes instrumentos traz risco de um distanciamento entre formuladores e eventuais 

usuários das propostas, o que pode levar à não utilização das propostas ou ao uso 

descontextualizado das mesmas e à sua “tecnificação”. 

A operacionalização de indicadores em saúde mental é tarefa que impõe desafios, 

visto que a tradição de indicadores nessa área é mais restrita quando comparada a outras 

áreas do campo da Saúde, como a atenção básica e a atenção hospitalar, cujo tempo de 

existência no país e estímulo por parte dos organismos nacionais e internacionais de 

saúde estabeleceram bases para o desenvolvimento de critérios de acompanhamento das 

mesmas. Soma-se a isso o caráter fortemente ético e político da reforma psiquiátrica e a 

consequente dificuldade em estabelecer consensos em torno de alguns parâmetros e 

indicadores entre agentes com posicionamentos políticos distintos. Além disso, o objeto 

de que se ocupam os trabalhadores da saúde mental, caracterizado por questões 

subjetivas que atravessam os sujeitos que acompanham, requer esforços de relativização 

e de compreensão do singular, gerando menor permeabilidade às tentativas de 

objetivação e sistematização numérica de suas práticas em torno de indicadores. 

O propósito deste trabalho é apresentar a construção de um conjunto de dezesseis 

indicadores dirigidos ao monitoramento, avaliação e potencial qualificação de CAPS, 

desenvolvidos a partir da colaboração entre avaliadores ligados a duas universidades 
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(UNICAMP e UNIFESP/Baixada Santista) e 58 trabalhadores e gestores que representavam 

a quase totalidade dos CAPS do tipo III existentes no estado de São Paulo, naquele 

momento. A aposta na participação de gestores e trabalhadores teve por pressuposto a 

valorização das questões que perpassam o cotidiano destes atores, para assim subsidiar 

a incorporação e posterior utilização dos indicadores pelas equipes envolvidas. 

Estabeleceu-se os serviços como foco central da avaliação, privilegiando efetiva 

troca de saberes entre agentes da academia e trabalhadores, levando-se em conta os 

diferentes contextos políticos e institucionais nos quais os CAPS estavam inseridos.  

Como dispositivo para mediar a participação e possibilitar a elaboração dos 

indicadores, foi proposto um curso sobre avaliação em saúde mental, com 120h de carga 

horária, ministrado regularmente ao longo de onze meses. Foram abordados os seguintes 

temas ao longo do curso: 1) avaliação em saúde; 2) atenção à crise; 3) trabalho com 

grupos; 4) território e saúde mental; 5) gestão em saúde mental; 6) projeto terapêutico 

individual; 7) deficiência intelectual; 8) medicação psiquiátrica; 9) serviços residenciais 

terapêuticos; 10) reabilitação psicossocial e 11) educação permanente. 

Os cinquenta e oito trabalhadores, de 25 dos 26 CAPS III paulistas existentes à 

época, foram divididos em duas turmas de acordo com a proximidade de suas cidades de 

origem às duas Universidades envolvidas. Nos encontros presenciais, após exposições 

dialogadas pela manhã, conduzidas por convidados de reconhecido domínio sobre um dos 

temas listados acima, realizava-se os Grupos de Apreciação Partilhada (GAP), no período 

da tarde. Cada GAP foi constituído por aproximadamente dez alunos do curso e 

acompanhado ao longo de todo o ano por um mesmo apoiador. Tais grupos eram 

destinados a aprofundar as temáticas abordadas pela manhã e esboçar indicadores 

ligados a esses mesmos temas, à tarde.  

O GAP é uma metodologia que permite que participantes decidam a forma e os 

temas a serem discutidos, podendo os coordenadores da pesquisa ofertar documentos e 

congêneres para disparar a discussão ou até mesmo estratégias como a técnica de grupo 

nominal ou outra que se apresente mais pertinente para o desenvolvimento de uma dada 

questão.  

A definição preliminar de possíveis indicadores deu-se a partir da convergência 

entre problemáticas percebidas pelos agentes em seu cotidiano, a reflexão induzida pelas 

exposições temáticas no interior dos GAPs e o posterior confronto entre os indicadores 

propostos e as considerações das equipes de origem desses mesmos agentes, em seus 

respectivos municípios, de modo a retroalimentar o processo. Além disso, realizaram-se 
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dois grandes encontros presenciais, envolvendo os 58 participantes, nos primeiro e último 

mês do curso, para o estabelecimento de diretrizes e, no final, para alinhamento de 

propostas de indicadores até então concebidos e testados ao interior de subgrupos.  

Os indicadores definidos foram agrupados em oito temas: atenção à situação de 

crise; qualificação dos atendimentos grupais; trabalho em rede; gestão dos CAPS; 

educação permanente; singularização da atenção; atenção às pessoas com deficiência 

intelectual; uso da medicação. Cada um desses temas foi contemplado com número que 

variou entre um e três indicadores. Cada um dos indicadores teve seus componentes 

centrais desdobrados e detalhados, a saber: o nome do indicador; sua definição (que 

problemática aborda); interpretação (que aspecto permite avaliar); fonte de dados (onde 

obter as informações necessárias); período (intervalo de tempo entre uma medida e outra) 

e método de cálculo (o que deve compor numerador e denominador). 

Acreditamos que efetiva utilização do instrumental desenvolvido contribuirá 

simultaneamente para o desenvolvimento da cultura avaliativa, qualificação dos CAPS e dos 

próprios instrumentos de avaliação, na medida em que podem ser confrontados com 

realidades e situações imprevistas. A permeabilidade de gestores municipais, dos 

colegiados regionais, dos Estados e da federação é sempre decisiva para a contínua 

qualificação dos serviços aqui enfocados e, como não poderia deixar de ser, para o fomento 

e ampliação do uso do instrumental apresentado.  



187 

 

ENGENHOS DO FORA: OBJETOS RELACIONAIS, ARTE E LOUCURA: 
inquietações de uma pesquisa relacional* 

 

 

Adriana Rosa Cruz Santos (UFF) 

Ana Carolina Cotta Vieira (UFF) 

Ana Carolina Dias Ramos (UFF) 

Ana Carolina dos Santos Cruz (UFF) 

Igor de Assis Rodrigues (UFF) 

Juliana Araújo Mesquita (UFF) 

Maria Luiza Civiletti (UFF) 

Marina Harter Pamplona (UFF) 

 

 

A pesquisa Engenhos do fora: objetos relacionais, arte e loucura, em curso na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), busca construir um registro do trabalho de 

Estruturação do Self desenvolvido por Lula Wanderley há quase três décadas no Espaço 

Aberto ao Tempo (EAT) do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira, Rio 

de Janeiro, como desdobramento singular no campo da saúde mental da etapa final do 

percurso criativo da artista plástica Lygia Clark. Em sua trajetória a artista intensificou a 

relação arte-vida e, ao final, criou dispositivos denominados objetos relacionais, por meio 

dos quais desenvolveu um trabalho regular em sessões individuais, que aconteciam de 

uma a três vezes por semana, com duração média de uma hora, em uma modalidade de 

intervenção muito próxima ao tradicional enquadre clínico, ainda que pesem importantes 

diferenças. Os objetos e materiais utilizados são extremamente simples – sacos plásticos, 

pedrinhas, conchas – mas estruturados de forma a apresentar grande potencial sensorial.  

O contato corporal ativa a memória das marcas intensivas, preenchendo as fendas abertas 

pelo sofrimento, num corpo que não encontra vias possíveis para expurgar a sua 

fantasmática, favorecendo, desta forma a reestruturação de suas relações com o mundo. 

O objeto só ganha expressividade na relação estabelecida entre o propositor que os utiliza 

e o cliente que os acolhe em seu corpo: objeto relacional, portanto. O processo regular de 

trabalho com os objetos relacionais, denominado por Lygia Clark de Estruturação do Self, 

permitia acessar e transformar a memória do corpo, fazendo dos processos de 

subjetivação simultaneamente ponto de incidência e efeito da atividade artística. Não há 

mais obra de arte como suporte e culminância do processo de criação, mas o processo de 

criação investe a vida e o corpo, prescindindo de uma forma finalizada e tornando a arte 
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imanente ao próprio viver. O dispositivo artístico incide diretamente sobre o corpo, 

ativando seu potencial estético e ampliando sua relação com a vida. 

Nossa proposta é investigar as relações entre arte, loucura, corpo e processos de 

subjetivação no processo de Estruturação do Self desenvolvido por Lula Wanderley no EAT, 

destacando contribuições para o cuidado no campo da saúde mental coletiva. Nesse 

sentido, a pesquisa se configura como dispositivo estratégico de visibilização de um 

trabalho que toma a subjetividade como processualidade aberta, em dissonância às 

práticas medicalizantes no campo da saúde mental.  

No processo de pesquisa emergem indagações e questões acerca do 

pesquisar/conhecer (seus métodos, parâmetros, cenários, atores) que nos 

impulsionaram a coletivizar as inquietações éticas e políticas que têm atravessado nosso 

processo coletivo de criação metodológica, a partir da imersão em campos historicamente 

segmentarizados por um modo hegemônico de produzir conhecimento, como o da arte, 

dos processos de subjetivação e da saúde mental. Tais inquietações materializam-se na 

separação (e por vezes, oposição) entre mente e corpo, razão e emoção, plano empírico 

das formas e plano intensivo das forças, pesquisador e pesquisado, campo de formação 

e campo de prática, convocando-nos a analisar as políticas de conhecer-pesquisar que 

operam a partir dessas séries dicotômicas e a criar um corpo outro, corpo relacional que 

permita construir estratégias de investigação sintonizadas com a complexidade de nosso 

campo de investigação. Preocupamo-nos em desdobrar metodologicamente algumas 

pistas deixadas pela artista-propositora Lygia Clark, que afirmava a indissolubilidade 

da relação entre arte, afeto e o plano imanente da vida. A criação dos objetos relacionais 

e sua estética aparentemente simples e rudimentar, que só adquire sentido no toque 

sensorial estabelecido com cada corpo, desestabilizou importantes paradigmas que 

fundamentam os modos de pensar e lidar com a subjetividade e a arte em nossa 

sociedade, pois estão na contramão de certa anestesia das experiências sensíveis que 

abrem grandes abismos entre os corpos e suas experiências com o tempo e os 

acontecimentos do mundo.  

A Estruturação do Self configura-se como um subversivo dispositivo de cuidado ao 

propor que o indivíduo se reaproprie daquilo que produz suas experiências de crise, para 

então atravessá-las de forma criativa, abrindo no corpo um território próprio para a 

singularidade de sua linguagem. Se para Lygia há uma dissolução das fronteiras entre arte 

e vida, artista e espectador (transformados simultaneamente em propositor e cliente), 

espectador e obra, ao pesquisarmos a apropriação de seu dispositivo estético no campo 
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da saúde mental vimos também outras fronteiras se dissiparem, tais como a do técnico-

portador-de-um-saber e do usuário-objeto-de-intervenção, dispositivo artístico e dispositivo 

clínico, mente e corpo, sujeito do conhecimento e objeto a ser conhecido. Tal 

desestabilização desencarcera a arte dos limites que emolduram as obras no espaço dos 

museus, para transformá-la em dispositivo de acesso e produção de processos (intensivos) 

de subjetivação, deslocando as práticas de cuidado dirigidas à loucura do enquadre 

técnico-normalizante para o plano estético de criação de singulares formas de vida, assim 

como interrogando os modos regulares de produção do conhecimento.  

Essas questões nos levam a repensar os modos de experimentar o campo de 

pesquisa e a forma como nos relacionamos com o objeto de estudo, em curiosa 

ressonância com o dispositivo objeto relacional. Nossa pesquisa também devém 

relacional, subordinando as estratégias tradicionais de investigação, como as entrevistas, 

às processualidades do cotidiano e aos pequenos acontecimentos do campo e as marcas 

deste processo em nossos próprios corpos de pesquisadores. O que, afinal, esse plano 

intensivo que guarda em si outras formas de conectar estética e vida tem a nos sensibilizar 

para que possamos afirmar uma ética do cuidado com aquele que narra suas experiências 

nas práticas da Estruturação do Self? Como experimentar a força da alteridade no campo 

sem que certa racionalidade das percepções se sobreponha à um vínculo mais sensível, 

que convoca as expressões intensivas na composição de nossa metodologia de pesquisa? 

Que lugares construir para si mesmos, como pesquisadores e psicólogos em formação, 

sem aderir às apropriações identitárias disponíveis? O que da proposição estética de Lygia 

vaza e desloca nossas práticas regulares de conhecer? Como é conhecer por meio das 

intensidades que constituem e percorrem o agenciamento pesquisa-campo-

pesquisadores?  
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INTERFACES (UNICAMP) E AFLORE (CAMPINAS): 
de parceria de pesquisa à espaço de formação e construção compartilhada de 

conhecimento para profissionais, usuários e familiares de saúde mental 

 

 

Rodrigo Fernando Presotto 

 

 

A Associação Florescendo a Vida de Familiares, Amigos e Usuários dos Serviços de 

Saúde Mental de Campinas (AFLORE) existe desde dois de dezembro de 2005 e busca 

através da realização de ações e atividades educativas, culturais, de reinserção social e 

capacitações, dar suporte aos usuários da saúde mental, familiares e demais pessoas ou 

entidades que desenvolvam atividades semelhantes às preconizadas pela associação ou 

que necessitem de apoio. A Associação surgiu a partir da iniciativa de familiares, usuários 

e profissionais de serviços da rede de saúde mental, de Campinas (cidade localizada no 

interior do estado de São Paulo), sensibilizados pela causa e que buscavam novas 

alternativas e atividades que contemplassem a necessidade dos usuários da saúde 

mental e suas famílias. 

Em 2008 a AFLORE foi convidada pelo grupo de pesquisa Saúde Coletiva e Saúde 

Mental: Interfaces do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas 

da UNICAMP, para compor o projeto da Aliança de Pesquisa Universidade Comunidade 

Internacional – Saúde Mental e Cidadania (ARUCI-SMC), em que o fio condutor foi definido 

como uma parceria de pesquisa entre representantes da universidade e da comunidade. 

Após essa integração a parceria se tornou permanente e inúmeras ações têm sido 

desenvolvidas. 

A participação de diferentes atores sociais em pesquisas e entre eles, os usuários 

de serviços de saúde mental, se deu inicialmente devido ao desenho metodológico 

adotado pelo Interfaces para desenvolvimento de alguns estudos e tornou-se diretriz do 

grupo de pesquisa. Tais estudos são estruturados pela ótica das investigações qualitativas 

de caráter participativo, formato que é chave para promoção da participação de 

representantes dos chamados “grupos sociais de interesse” (stakeholders), que são os 

sujeitos, ou segmentos sociais, envolvidos em um determinado contexto, no caso desta 

parceria de pesquisa, especificamente, representantes de usuários diretamente 

envolvidos no contexto da saúde mental que temos estudado para construção de 



191 

 

conhecimento. Portanto, é de vital importância que seus pontos de vista sejam levados 

em consideração. 

O presente trabalho visa apresentar algumas experiências de como esta parceria 

vem acontecendo na prática e como estes em espaços criados em virtude dessas ações 

tem se transformado em espaço de formação profissional, política e cidadã para todos os 

envolvidos. Desde reuniões, planejamento conjunto para o desenvolvimento de projetos 

de pesquisa, elaboração artigos, passando pela elaboração de recursos didáticos (tais 

como guias e manuais) para desenvolvimento de capacitações para usuários de saúde 

mental e profissionais de saúde, capacitações e encontros temáticos etc. 

Rodrigo Fernando Presotto – Grupo de Pesquisa Saúde Coletiva e Saúde Mental: 

Interfaces do departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da 

UNICAMP e da Associação Florescendo a Vida de Familiares, Usuários e Amigos dos 

Serviços de Saúde Mental de Campinas (AFLORE).  
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MÍDIA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: 
uma análise do jornal zero hora no ano de publicação da lei orgânica da saúde 

 

 

Eliane Cadoná (URI/FW) 

Marlene Neves Strey (PUC-RS) 

Helena Scarparo (PUC-RS) 

 

 

Neste estudo, objetivamos problematizar sentidos de saúde produzidos na mídia 

impressa, no cenário de publicação da Lei Orgânica da Saúde, por intermédio do estudo 

das práticas discursivas. No ano de 1990, a sociedade brasileira vivenciava um cenário 

marcado por peculiaridades contraditórias, sendo prova disso o fato de que uma política 

neoliberal era mote de efetivação de uma nova Constituição, pautada pela participação. O 

estudo das práticas discursivas e da produção de sentidos, nesse cenário de publicação 

da Lei Orgânica da Saúde e da efetivação do Sistema Único de Saúde, permite 

compreender os modos de articulação da existência aos cenários sociopolíticos daquele 

momento. No que se refere às problematizações sobre o tempo presente, corroboramos 

com a ideia de tais práticas, embora recentes entre os historiadores, possibilitam a captura 

da atualidade, da novidade, da irrupção e da emergência de tendências, bem como o 

estabelecimento de ligações com o passado. Em outras palavras, a inconclusividade dos 

processos analisados, ainda que vista, em um dado momento, como um problema para 

o/a pesquisador/a, em função deste/a poder considerar definitivo algo provisório ou 

sobrevalorizar questões posteriormente irrelevantes para o contexto em estudo, apresenta 

muitas vantagens. Isso porque o desconhecimento em relação a esse desfecho permite 

que o/a pesquisador/a tenha liberdade para elucubrar e considerar hipóteses, fazendo 

com que o/a analista tenha uma maior independência em seu estudo do que em situações 

em que o contexto estudado já apresente um desfecho. Assim, para a efetivação do 

referido estudo, inspiramo-nos nas bases epistemológicas do Construcionismo Social e da 

Saúde Coletiva, que possibilitam, em nosso entendimento, pensar a saúde como um 

fenômeno complexo, almejando a superação de um modelo tecnicista ligado à doença. 

Tais articulações nos permitem articular o conceito de cuidado a uma política de existência 

que olha para o humano em sua integralidade, com formulações e exercícios de políticas 

públicas pautadas na lógica da promoção da cidadania, garantindo direitos e deveres no 

campo das políticas de atenção. O corpus da pesquisa constituiu-se na análise dos jornais 

Zero Hora (ZH) de publicação diária, veiculados ao longo do ano de 1990. Desse modo, 
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norteadas pelas palavras-chave “saúde”, “doença”, “cura”, “cuidado”, “políticas públicas 

de saúde” e “saúde pública”, selecionamos trechos dos referidos materiais, consultando 

os 365 exemplares impressos. O acervo foi analisado no Museu de Comunicação Hipólito 

José da Costa, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e todos os materiais que se 

relacionavam ao estudo, incluindo textos e imagens, foram fotografados pelas 

pesquisadoras. A análise gerou a construção de dois eixos temáticos (A Saúde Pública no 

ano de 1990 sob o enfoque do Jornal Zero Hora e O controle das massas: Epidemiologia, 

medidas curativas, preventivas e de promoção de saúde), ambos subdivididos em três 

subeixos. Ressaltamos que, neste estudo, desenvolveremos a discussão em cima do 

subeixo por nós intitulado A “Peste gay”: Sexualidade e a questão da AIDS.  Por intermédio 

desta pesquisa, foi possível evidenciar que estavam postas, em um jornal de grande 

circulação e influência, lógicas de um período da história nacional fortemente marcado por 

conceitos de saúde ligados à ausência de doença, e a práticas de cuidado atreladas a 

medidas de controle populacional. As discussões relacionadas à Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) passam a ganhar evidência em meio à pesquisa pelo 

modo como foi apresentada, significada e discutida nas páginas do Jornal ZH no ano de 

1990. Com discursos de saúde centrados nos procedimentos e na cura, os materiais em 

análise traziam a AIDS como um desafio e demarcavam, em meio a essa discussão, um 

território compreendido por intermédio do discurso patológico e discriminador. Embora o 

Jornal procurasse colocar em questão a necessidade de crítica a estereótipos e 

preconceitos, assumia outra posição à medida que vinculava a AIDS à homossexualidade 

e à criminalidade, por exemplo. Atrelados a uma lógica de moralidade, os discursos 

presentes no Jornal ZH que tratavam do tema centravam-se, em muitos momentos, na 

ideia de grupo de risco para definir a problemática, reforçando a dicotomização entre 

indivíduo e sociedade e culpabilizando sujeitos, por intermédio de seus hábitos e modos 

de existência, por contrair determinada doença. A lógica eugenista e higienista, nesse 

cenário, imperava sob a perspectiva do cuidado, evidenciando uma prática atrelada à 

patologização, fortemente respaldada pelo discurso biomédico. Desse modo, 

compreendemos que os sentidos partilhados sobre saúde veiculados pelo ZH apontavam 

a ausência de cuidado integral e, portanto, não condiziam com a legislação brasileira em 

vigência, em especial por demarcar, em meio aos coletivos, práticas em saúde 

direcionadas à população tida como “saudável” e, em muitos casos, evidenciando o 

descaso em relação à AIDS porque esta fugia do discurso hegemônico da cura e de um 

cuidado que almeja a ausência de doença. Compreendemos que, para futuras pesquisas, 
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faz-se necessária a realização de estudos como este, no intuito de evidenciar que 

conceitos/práticas cultuados até o presente momento não são naturais, realidades dadas, 

mas sim, produções históricas e, portanto, tornam-se passíveis de contestação e 

mudança, à medida que compreendemos o estudo do tempo presente como 

impulsionador para repensar nossas práticas. Destacamos, por fim, a necessidade de 

pesquisadores/as realizarem análises de materiais de domínio público tendo clara a 

noção de que estes fazem parte de uma rede discursiva que, ao mesmo tempo em que a 

produzem, também se consolidam por intermédio dela. Assim, cabe evidenciar a ideia de 

que pesquisadores/as necessitam ampliar o olhar em meio às análises, à medida que não 

se procura culpados em meio a essa prática, mas sim se confirma o modo como, por 

intermédio das mais variadas instituições – a exemplo da mídia – evidenciamos formas 

de existir no mundo.  
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O QUE OS PRONTUÁRIOS DESVELAM SOBRE UMA REDE DE SAÚDE MENTAL? 
relato de pesquisa sobre perfil de usuários e práticas clínicas 

 

 

Bruna Pinto Martins Brito (UFF)  

Carolina Cordeiro Gonçalves (UFF)  

Henrique Melo Alves Do Amaral (UFF)  

Matheus Neto Peixoto (UFF)  

Thiago Contadini Ribeiro (UFF)  

 

 

Atualmente, no cenário brasileiro, deparamo-nos com a preocupação quanto à 

consolidação dos dispositivos de saúde mental a partir dos preceitos definidos pela 

Reforma Psiquiátrica. Antes deste movimento, vale lembrar, as pessoas em sofrimento 

psíquico, nomeados de “doentes mentais”, eram excluídos da sociedade ao serem 

encarcerados em instituições manicomiais. Desde o nascimento da psiquiatria, o “louco” 

seria aquele que, uma vez identificado como tal, deveria ser contido e domado na 

instituição asilar, lugar onde o poder psiquiátrico exercia sua prática sob a loucura. . Ao 

fazerem uso da lógica cartesiana, o “louco” seria visto como desprovido de razão. Com a 

promulgação da lei 10.216 (BRASIL, 2001), determinam-se diretrizes a serem seguidas 

em prol do direito à cidadania dos usuários de serviços de saúde mental. No que tange ao 

tratamento, o objetivo principal é assim previsto no primeiro parágrafo do quarto artigo da 

referida lei: “O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 

paciente em seu meio.” (BRASIL, 2001). Visando garantir os direitos previstos em lei, 

inaugura-se a reestruturação dos dispositivos de saúde mental em todo território 

brasileiro. Mas, quais os efeitos desta lei nas práticas em saúde mental? Nossa 

aproximação com o campo de saúde mental no município de Campos dos Goytacazes 

convoca-nos a aprofundar nosso conhecimento teórico-prático sobre o usuário e os 

serviços deste município no qual se situa o Polo Universitário da Universidade Federal 

Fluminense, instituição a qual nossa pesquisa está vinculada. Partimos de dados oficiais, 

disponibilizados pelo Censo Módulo de Saúde Mental, realizado pelo Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro em 2013. Neste censo, os transtornos psicóticos continuam a 

ser a grande maioria dentre os usuários dos serviços de saúde mental. Os dados relatados 

acima denunciam a importância em se investigar e aprimorar os recursos para o 

tratamento da psicose. É preciso acrescentar que isso nos conduz a refletir sobre tal 

categoria, ressaltando que a psicose está para além de uma mera nomenclatura 
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diagnóstica. Ou seja, há algo próprio a estrutura psicótica ao mesmo tempo em que há 

singularidade de cada caso. Para tal, precisamos estar inseridos na rede de saúde mental 

e as especificidades do campo neste município. Com esta finalidade, partimos em busca 

de pistas sobre o tratamento da psicose através da avaliação do acolhimento e 

mapeamento do perfil dos usuários através da realização de coleta de dados nos 

prontuários de serviços de saúde mental. Dada à impossibilidade de pesquisar todos os 

prontuários, realizamos um recorte cronológico e elegemos o período de 01/01/2013 à 

31/12/2014 para a presente investigação. Nossa escolha se pauta na possibilidade de 

avaliar os serviços após um período de adaptação do campo de saúde mental com a 

promulgação da lei 10.216. Ainda sobre os dados objetivos, a coleta nos prontuários nos 

permitiu um mapeamento dos usuários de cada instituição considerando os seguintes 

itens: sexo, idade, diagnóstico, índice de reinternação e localização dos usuários. Vale 

lembrar que este mapeamento é inédito no referido município, apesar da pesquisa de 

perfis de usuários já ter sido realizada em diversos municípios brasileiros (CARVALHO, 

SILVA & RODRIGUES, 2010; FARIA & SCHNEIDER, 2009; PEREIRA et al, 2012; entre 

outros). Nossa hipótese é que tal mapeamento pode servir como uma ferramenta para 

elaboração de estratégias para o tratamento dos usuários e qualidade dos serviços de 

saúde mental.  Privilegiamos o método qualitativo para análise dos dados coletados nos 

prontuários. Além disso, lançaremos mão da metodologia quantitativa para análise 

estatística dos dados obtidos sobre o tratamento da psicose em serviços de saúde mental. 

Assim, a partir dos elementos coletados quantitativamente, nosso objetivo é questionar o 

que esses dados desvelam daqueles que circulam no serviço, mas também daqueles que 

trabalham nos serviços e realizam o registro desses elementos. Em algumas situações, 

por exemplo, verificamos a ausência ou empobrecimento na descrição de dados 

importantes para o estabelecimento de um projeto terapêutico e/ou encaminhamento. 

Isso nos leva a refletir sobre a formação e dedicação profissional assim como as condições 

de trabalho para o preenchimento destes prontuários. O funcionamento da rede também 

se desvela nesses prontuários.  Ao verificarmos a origem das internações, observa-se um 

número considerável de casos provenientes de cidades vizinhas. Diante deste cenário, um 

dos desafios é a reinserção do usuário em seu território de origem, o que acentua o papel 

institucional no seio das políticas de desinstitucionalização. Esses parâmetros põem em 

jogo uma “atenção aos detalhes” na formação de um projeto singular e, 

consequentemente, evidenciam uma maior dificuldade em efetuar uma porta de saída. 

Tais dados revelam uma realidade distinta daquela divulgada no Fórum de Saúde Mental 
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da Região Norte-Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, realizado em 2014. Neste 

evento, tivemos acesso a relatos nos quais se afirmam que certas cidades vizinhas tiveram 

êxito integral no estabelecimento de uma rede substitutiva, prescindindo da instituição 

asilar. Como lidar com essas contradições entre o que é dito e o que é registrado? Destarte, 

essas são algumas das questões levantadas em uma pesquisa que parte de dados 

quantitativos e qualitativos para explorar e auxiliar o estabelecimento de uma rede de 

dispositivos de saúde mental.  Neste cenário, nossa proposta se ancora em uma posição 

da universidade como campo de saber e de diálogo, incluindo-se nesta rede em suas 

vertentes de ensino, pesquisa e extensão.  Sendo assim, tal pesquisa-intervenção visa 

auxiliar a depreender esse manejo clínico e colaborar para a elaboração de propostas de 

tratamento, em cooperação com a rede de saúde mental de Campos dos Goytacazes. Por 

se tratar de um projeto em andamento, apresentaremos os dados obtidos em um hospital 

psiquiátrico e um CAPS da referida cidade. Devemos acrescentar que o presente trabalho 

se insere na pesquisa “O estatuto da transferência em um ‘tratamento possível da 

psicose’”, coordenada pela Prof.ª Dr.ª Bruna Pinto Martins Brito e tem a participação de 

discentes do curso de Psicologia da supracitada universidade. Por fim, tal projeto foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal Fluminense em 2015.  
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OS USOS DOS DIÁRIOS DE CAMPO NA CO-CONSTRUÇÃO DE UMA 

PESQUISA EM PSICOLOGIA SOCIAL 
 

 

Carolina Galvão de Oliveira (PUC-SP) 

Maria Cristina G. Vicentin (PUC-SP) 

 

 

As práticas diarísticas existem há bastante tempo e consistem em registrar com 

certa frequência informações consideradas relevantes e que não devem ser facilmente 

esquecidas. Seu instrumento, o diário, possui variadas formas e finalidades, desde 

registrar conteúdos íntimos para guardá-los como memórias pessoais, até mesmo como 

modo de anotar informações que poderão ser publicadas num futuro. Muito comumente 

utilizados na pesquisa científica, os diários de campo passaram a ser discutidos com maior 

cuidado no campo da antropologia, no que se refere ao posicionamento do pesquisador 

diante das relações que estabelece com seu objeto de estudo, relações tradicionalmente 

marcadas pela perspectiva de neutralidade e separação entre sujeito e objeto. Tal 

discussão também se faz presente nas pesquisas em Psicologia Social, onde é muito 

comum o pesquisador estudar temas referentes à sua profissão, ou ainda empreender 

pesquisas empíricas no próprio local onde trabalha quando se vê investido de desejo e 

num campo de afetações. Por isso partimos dos pressupostos de que tais práticas de 

pesquisa social reconhecem a não neutralidade do pesquisador já que admitem a não 

separação entre sujeito e objeto e ao considerar que os processos sociais não estão dados 

ou prontos de antemão, mas sempre em construção, no coletivo. Entretanto, 

reconhecemos também a importância de nos dedicarmos à produção de métodos de 

pesquisa que articulem o rigor científico às perspectivas ético-políticas que nossos 

pressupostos afirmam. A partir de referências metodológicas da Análise Institucional 

francesa e com a noção de implicação proposta por René Lourau (1993) buscamos 

superar os paradigmas de neutralidade e objetividade positivistas, colocando em questão 

também as contradições do próprio ato de pesquisar. Trata-se de reconhecer as 

implicações que nos põem em relação à atividade de pesquisa, as nossas adesões, 

investimentos, motivações, sendo a análise desses aspectos considerada como atitude 

ética na pesquisa, pondo em jogo todo um conjunto de condições que circunscrevem o ato 

de pesquisar (LOURAU, 1993). Nesse sentido o diário de campo pode ser um instrumento 

para os questionamentos da posição do pesquisador diante da vivência de campo 
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cotidiana ao expor como a pesquisa é feita não apenas em seus modos oficiais, mas em 

meio a impasses e contradições, reconstituindo fragmentos de uma história subjetiva e 

revelando os modos singulares de pesquisar (LOURAU, 1993). Pretendemos no presente 

trabalho, apresentar diferentes formas e usos para os diários de campo no âmbito das 

metodologias de pesquisa social ao contar uma experiência de co-construção de um 

estudo que vem sendo realizado desde setembro de 2014 em um CAPS álcool e outras 

drogas no município de Campinas-SP. Esta pesquisa parte de um projeto de mestrado 

intitulado Cartografias do acolhimento: uma análise da produção do cuidado em um CAPS 

ad e que objetiva acompanhar as práticas de acolhimento que aí se dão e tomá-las como 

lente para olhar a produção do cuidado em um serviço de saúde mental voltado a usuários 

de álcool e outras drogas. Este projeto se desenvolve junto ao Núcleo de pesquisa Lógicas 

Institucionais e Coletivas do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da PUC-SP, 

mais especificamente no âmbito das temáticas referentes aos Dispositivos em saúde 

mental e processos de subjetivação e em relação com as atividades do Programa de 

Reorientação Profissional em saúde (Prosaúde), convênio da PUC-SP com o Ministério da 

Saúde. Inicialmente, os registros em diário começaram a ser feitos em torno de questões 

e informações consideradas relevantes para o estudo, mesmo antes da chegada ao campo 

empírico. Tal proposta se apoia na ideia de campo-tema (SPINK, 2003) em que não se 

considera haver um único tema a ser pesquisado ou ainda que o campo não se refere 

apenas ao lócus da pesquisa empírica e sim às processualidades que se dão na 

construção de um tema, considerando as discussões cotidianas, detalhes ou desvios que 

surgem durante um estudo. Tais registros foram compartilhados junto aos colegas do 

referido Núcleo, sempre às quartas-feiras, dando início a um processo de co-construção 

da pesquisa. A prática diarística se deu com maior intensidade durante os quatro meses 

em que a pesquisadora autora esteve semanalmente às sextas-feiras em um CAPS álcool 

e outras drogas da região sudoeste de Campinas-SP, realizando observações, conversas 

com trabalhadores e usuários, além de entrevistas com membros da equipe. O 

compartilhamento dos diários junto aos colegas do Núcleo de pesquisa possibilitaram 

importantes análises de implicações no estudo, além de algumas desnaturalizações, já 

que se trata de um serviço inserido em uma rede de saúde onde a pesquisadora trabalhou 

por alguns anos. Temos discutido a importância dos registros e do compartilhamento dos 

diários de campo como estratégia que possibilita a abertura ao diálogo com outros 

pesquisadores ao expor como se deram as etapas seguidas durante o estudo, seus 

desvios, as impressões e argumentações do pesquisador imerso no cotidiano do serviço, 
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possibilitando que as discussões no coletivo produzam desdobramentos, auxiliem a 

nortear as análises e os próximos passos a serem construídos. Deste modo, os efeitos da 

presença da pesquisadora são permanentemente restituídos ao processo da pesquisa, 

produzindo inflexões durante todas as etapas do referido estudo. 
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questões ético-políticas 

 

 

Ana Maria Pitta (USP/UCSal) 

 

 

Para refletir sobre questões ético políticas no campo das pesquisas em Saúde 

Mental, lanço mão de um cotidiano de trabalho de investigação no Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Saúde e Cidadania – CNPq, no Programa de Pós-Graduação Políticas Sociais 

e Cidadania da Universidade Católica do Salvador. 

Quatorze anos após a homologação da Lei Federal 10.216/2001 prescrevendo o 

“cuidado em liberdade”, uma forte reação na defesa de “internações compulsórias” para 

drogaditos reacende a estratégia de “enclausuramento” para o tratamento das 

toxicomanias e/com transtornos mentais. Nas duas últimas décadas, que culminou com 

a promulgação da Lei, o movimento social de usuários, familiares, profissionais, 

parlamentares e juristas discutiram acirradamente e ocuparam a mídia debatendo o 

movimento da Reforma Psiquiátrica “por uma sociedade sem manicômios”.  Assim, tais 

questionamentos se fazem: O que falha na condução da política de saúde mental que põe 

por terra as propostas de Reforma e o seu radical posicionamento em defesa de serviços 

de base comunitária, da clínica ampliada e do “cuidar em liberdade”? Qual é o 

posicionamento atual dos atores institucionais? 

A Rede de Atenção Psicossocial-RAPS (Portaria GM/MS nº 3.088/2011) propõe a 

articulação territorial da rede de cuidados. Acena com a possibilidade de usuários, 

familiares e trabalhadores participarem do controle e execução das políticas e práticas em 

saúde mental e drogadição, embora existam dificuldades no estabelecimento de canais 

participatórios devido à alegada fragilidade das instituições políticas e de representação 

da sociedade civil.  

Como estas redes se articulam, ou não, para dar consistência e potência ao cuidado 

de base comunitária nesses territórios estudados? Nesse atual contexto, estaremos 

respeitando os direitos humanos e exercício de cidadania de usuários e trabalhadores nas 

RAPS? 

Será discutido um estudo multicêntrico, trifásico, envolvendo a Universidade 

Católica do Salvador, a Universidade Federal da Bahia, através do Depto. de Neurociências 

e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Bahia e do Depto. de Saúde Coletiva da 
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Universidade Estadual de Feira de Santana que se dispõe a conhecer e avaliar a Rede de 

Atenção Psicossocial – RAPS no estado da Bahia, pondo foco em municípios de 

populações e complexidades distintas como Salvador (metrópole), Feira de Santana 

(médio porte) e Macaúbas (pequeno porte) para responder a esses dilemas atuais.  

Contribuir para a qualidade do cuidado e na constituição de indicadores que 

considerem garantia de direitos, repercussões na qualidade de vida de usuários e 

familiares, e, a satisfação com a assistência recebida, estamos avaliando a rede de 

atenção psicossocial em três microrregiões de complexidades distintas. Além de agregar 

uma avaliação singularizada de serviços estratégicos (CAPS) de saúde mental e uso 

prejudicial de substâncias psicoativas, examinaremos a humanização do cuidado, a 

gestão participativa e o controle social dos usuários. 

Também será examinado a potência da intersetorialidade articulada à rede setorial 

existente no processo de descentralização da política de Saúde Mental do SUS. 

Essa tendência desospitalizante da política de Saúde Mental oficial há três 

décadas, baseada na comunidade define o território e a rede de cuidados que ali se 

articula, como o cenário e estratégia de intervenção.  

 A Rede de Atenção Psicossocial-RAPS acena com a possibilidade de 

usuários, familiares e trabalhadores participarem do controle e execução das políticas e 

práticas em saúde, embora existam dificuldades no estabelecimento de canais 

participatórios devido à fragilidade das instituições políticas e de representação da 

sociedade civil. Entende-se que exista uma exclusão “a priori” com relação aos usuários 

dos serviços de saúde e as instâncias que o representam, no sentido de acreditar-se que 

os mesmos não têm domínio das informações que deveriam auxiliá-los na tomada de 

decisão, e, portanto, acredita-se serem de fácil manipulação.  Existe a necessidade de 

exame mais circunstanciado nas RAPS das experiências de controle social e de gestão 

participativa das instituições implicadas e o projeto pretende explorar. 

As RAPS, enquanto espaços públicos são instâncias que permitem o 

reconhecimento e dão voz a novos atores que refletem a pluralidade social e política de 

um país de dimensões continentais como o Brasil. Portanto, visibilizam o conflito, 

proporcionando condições para tratá-lo de maneira tal que se reconheçam os interesses 

e opiniões na sua diversidade; “e nas quais haja uma tendência à igualdade de recursos 

dos participantes em termos de informação, conhecimento e poder”. 

Rede intersetorial é entendida por Bourguignon (2001), aquelas que articulam o 

conjunto de organizações governamentais, não governamentais e informais, profissionais, 
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serviços, programas sociais, bem como as redes setoriais, priorizando o atendimento 

integral às necessidades dos segmentos vulnerabilizados socialmente. A 

intersetorialidade a partir da construção das redes intersetoriais, constitui-se em 

estratégia para a implantação de políticas públicas capazes de responder às demandas 

sociais numa perspectiva de garantia dos direitos e da cidadania, sobretudo referentes às 

ações de saúde mental e uso prejudicial de substâncias psicoativas. 

É nesse contexto que a intersetorialidade aparece como estratégia para que a 

política de saúde mental cumpra os seus princípios e objetivos, abandone a ideia 

setorializada e parta para a articulação com outras políticas públicas criando vínculos com 

a sociedade para complementar ou ampliar os recursos existentes, pois, “as políticas de 

saúde mental e atenção psicossocial devem organizar-se em ‘rede’, isto é, formando uma 

série de pontos de encontro, de trajetórias de cooperação, de simultaneidade de iniciativas 

e atores sociais envolvidos” (AMARANTE, 2007, p. 86). 

É importante ressaltar o papel do controle social, da participação popular e do 

conhecimento dos princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica, de modo que os conselhos, 

associações e demais entidades organizativas da sociedade civil possam garantir a 

continuidade das conquistas no âmbito da política pública de saúde e da possibilidade de 

construir novas demandas que garantam o cuidado integral de boa qualidade, bem como 

reafirmar a responsabilidade de todos os atores sociais na melhoria da qualidade de vida 

das pessoas com transtornos mentais e uso nocivo de substâncias. Por fim, pode-se dizer 

que a compreensão da complexidade do trabalho territorial evidencia que o caminho para 

a construção da rede de assistência à saúde mental é longo e exige novos olhares e novas 

práticas éticas e sociopolíticas.  



204 

 

PESQUISAS SOBRE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA GRADUAÇÃO: 
os desafios da formação de futuros trabalhadores da saúde 

 

 

Allisson Vasconselos Oliveira (PUC Minas/Faculdade de Psicologia) 

Claudio Alves Taioba Júnior (PUC Minas/Faculdade de Medicina) 

Jhonson Tizzo Godoy (PUC Minas/Faculdade de Medicina) 

Leonardo Mourão Lacerda (PUC Minas/Faculdade de Medicina) 

Lívia Graziella Oliveira Zadra (PUC Minas/Faculdade de Medicina) 

Matheus Tavares Torres Miranda (PUC Minas/Faculdade de Medicina) 

Renato Diniz Silveira (PUC Minas/Faculdade de Medicina) 

 

 

O consumo de drogas continua ocupando lugar de destaque no ranking de 

problemas graves de saúde pública. Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 

e Crimes apontam que, no ano de 2012, cerca de 5% da população mundial pertencente 

à faixa etária de 15 a 64 anos (243 milhões de pessoas, aproximadamente) fazia uso de 

alguma droga ilícita, dentre elas a maconha, os opióides, a cocaína e as anfetaminas. 

Esses dados apontam ainda que o consumo problemático de drogas – uso indevido, uso 

abusivo, uso nocivo e dependência química, entre outros – atingia, naquele ano, uma 

gama de 27 milhões de pessoas ao redor do mundo (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS 

AND CRIME, 2014). 

No Brasil, estima-se que cerca de 22% da população acima de 18 anos usa ou já 

usou alguma droga ilícita, sendo a maconha a mais usada. As demais drogas ilícitas 

comumente usadas no país são os alucinógenos, os anticolinérgicos, os barbitúricos, os 

benzodiazepínicos, a cocaína, o crack, os esteroides anabolizantes, os estimulantes, a 

heroína, os opiáceos, os solventes e os chamados “xaropes” (BRASIL, 2012). 

Não obstante o mero uso, o Relatório Brasileiro sobre Drogas, publicado pela 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), denuncia um aumento sutil no 

percentual de dependentes químicos no início dos anos 2000. Mais ainda, evidencia a 

existência de mais usuários de drogas lícitas (alcoolistas e tabagistas, por exemplo) do que 

usuários de drogas ilícitas (DUARTE; STEMPLIUK; BARROSO, 2009). 

O atual cenário das drogas é preocupante e, portanto, não pode e nem deve ser 

ignorado. Pelo contrário, precisa ser conhecido profundamente, de modo a possibilitar o 

desenvolvimento de ações estratégicas para contorná-lo. Nesse sentido, todo e qualquer 

estudo científico que o aborda deve ser apreciado com bons olhos, buscando extrair dele 

o máximo de contribuições para se pensar essa realidade. O município de Betim, por suas 
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ações inovadoras na rede assistencial em saúde mental, figura como um campo fecundo 

para a realização de pesquisas voltadas ao universo das drogas. 

Composta por três centros de atenção psicossocial (CAPS) voltados ao público 

adulto – em algumas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), 

designados como Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM) –, um CAPS 

destinado ao público infanto-juvenil (CAPSi, também chamado de CERSAMi), um CAPS 

específico para usuários de drogas (CAPSad), dois serviços residenciais terapêuticos 

(moradias protegidas) e um centro de convivência, além de equipes de saúde mental nas 

unidades básicas de saúde (UBS), a rede de saúde mental de Betim tem servido, desde o 

início da última década, como campo de pesquisas e intervenções para os alunos dos 

diversos cursos da PUC Minas. Estudantes de psicologia, medicina, enfermagem, 

fisioterapia e biologia têm a oportunidade, ao longo da graduação, de atuar em serviços 

de saúde norteados pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Reforma 

Psiquiátrica, o que favorece e, inclusive, fortalece uma nova perspectiva sobre o 

sofrimento mental: uma perspectiva que foge à lógica hospitalocêntrica – uma perspectiva 

antimanicomial e, por conseguinte, desinstitucionalizante. 

Embora a rede seja tão rica, comparecendo com uma série de possibilidades de 

pesquisas sobre a drogadição, foi constatada a necessidade de mais estudos que a 

abordem. Diante disso, em 2013, três projetos foram elaborados, visando traçar um 

panorama da droga em Betim. O primeiro deles, financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), destinava-se a compreender o que 

levava um usuário de drogas a aderir às práticas de cuidado oferecidas pelo CAPSad, 

sendo, portanto, uma pesquisa qualitativa acerca das motivações de adesão ao 

tratamento nesse serviço. 

O segundo projeto, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais (FAPEMIG), voltava-se a um diagnóstico situacional daquele serviço de 

atendimento aos usuários de drogas. Sua premissa era descrever o perfil da clientela do 

CAPSad do município, da data de sua inauguração, em fevereiro de 2012, até o início da 

prática investigativa, em abril de 2014. Tratava-se, pois, de uma pesquisa quantitativa, 

descritiva e documental, realizada exclusivamente em prontuários, não envolvendo 

diretamente qualquer indivíduo humano. 

O terceiro e último projeto realizado até o momento por esse grupo de 

pesquisadores tinha como objetivo mapear o impacto das implantações de serviços 

substitutivos sobre o número de internações psiquiátricas em hospitais. Também 
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financiado pela FAPEMIG, este projeto desenvolveu-se com o intuito de averiguar se, com 

a instalação dos serviços substitutivos há mais de 20 anos, o número de internações 

hospitalares permanecera o mesmo, teria diminuído ou, pelo contrário, teria aumentado. 

Estas pesquisas estão em fase de publicação, e, neste grupo de trabalho, 

pretende-se apresentar seus apontamentos iniciais bem como suas relações com a 

formação de futuros trabalhadores da saúde, especialmente de futuros trabalhadores da 

saúde mental. Se um dos intentos dos projetos era promover debates e reflexões sobre o 

cenário da droga no Brasil, sobretudo em Minas Gerais, na RMBH, neste grupo de trabalho, 

acredita-se, ele pode ser alcançado. 
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O projeto que aqui apresentamos propõe-se a analisar,  a partir de uma perspectiva 

sociológica, histórica e epistemológica, o processo de legitimação da estratégia biopolítica, 

bem como os argumentos, conceitos, teorias, dificuldades e certezas a partir dos quais 

foram construídos os saberes utilizados pelos defensores da medicalização e “detecção 

precoce” de patologias psiquiátricas na infância, centrando-nos fundamentalmente nas 

patologias consideradas de maior prevalência no Brasil: Transtorno de Déficit de Atenção 

com Hiperatividade (TDAH) e dislexia. 

Para a realização deste estudo articulamos diversos olhares e perspectivas que 

agrupamos em torno de três grandes eixos de análise. Apresentamos a seguir uma síntese 

do que propomos pesquisar em cada um dos eixos que compõem este projeto: 

No primeiro eixo realizaremos um estudo teórico, remetendo-nos ao contexto 

histórico, sociológico e epistemológico no interior do qual foi criada e fortalecida essa 

estratégia biopolítica, quase universalmente aceita em nossos dias, referida à 

psiquiatrização e à detecção precoce de comportamentos considerados como transtornos 

mentais da infância. Essa estratégia biopolítica, diretamente articulada aos eixos risco-

prevenção-segurança, teve sua emergência histórica na psiquiatria francesa da segunda 

metade do século XIX, mais tarde se aprofundou e se fortaleceu com a psiquiatria 

kraepeliniana, que teve um grande impacto na psiquiatria mundial ao longo do século XX, 

para finalmente alcançar sua consolidação definitiva a partir do ano de 1980, com a 

publicação do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais III (DSM-III). Será 

necessário compreender e situar em perspectiva histórica essa trama conceitual que 

permitiu naturalizar a ideia de que é preciso classificar um conjunto cada vez maior de 
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comportamentos indesejados, realizados por crianças em idade escolar, como sintomas 

de transtornos mentais. Uma melhor compreensão do processo de criação dos chamados 

transtornos mentais da infância, sua definição, os sistemas classificatórios utilizados, as 

estratégias de identificação reconhecidas, o surgimento dos testes e dos modelos 

estatísticos, assim como as mudanças ocorridas nos diferentes manuais utilizados por 

médicos e psiquiatras, o CID (Classificação Internacional de Doenças) e o DSM, parecem 

ser elementos iniludíveis para compreender de que modo o processo de medicalização e 

detecção precoce de diagnósticos psiquiátricos na infância chegou a ser hoje um fato 

completamente naturalizado e banalizado. 

No segundo eixo analisaremos as peculiaridades que reveste o tema da 

medicalização da infância, centrando-nos especificamente nos estudos realizados no 

Brasil nos últimos dez anos. Considerando o alarmante aumento de diagnósticos 

psiquiátricos em crianças brasileiras, particularmente TDAH e dislexia, pretendemos 

analisar as estratégias de formação dos profissionais de saúde, particularmente aquelas 

dirigidas aos prescritores de medicamentos. Será necessário, inicialmente, realizar um 

estudo sobre os manuais mais utilizados para formação de profissionais na área em 

psiquiatria e medicina geral, especificamente a formação em saúde mental que recebem 

os médicos da rede de atenção básica. Por outra parte, revisaremos as publicações 

científicas consideradas de referência no campo da psiquiatria infantil e da pediatria, além 

de verificar as estratégias utilizadas pelos programas de formação continuada de médicos 

e psiquiatras, principalmente aquela vinculada com a indústria farmacêutica. Certamente, 

não podemos desconsiderar o papel que a mídia exerce como instrumento privilegiado de 

divulgação e naturalização dos diagnósticos psiquiátricos e das terapêuticas 

farmacológicas. Dessa forma, analisaremos aqui a mídia escrita, centrando nosso estudo 

em jornais e revistas de grande circulação., Enfim, analisaremos as propostas legislativas 

referidas à identificação e detecção precoce de patologias mentais na infância, suas 

estratégias de implementação, assim como os debates e embates suscitados, com a 

finalidade de estabelecer uma comparação com a proposta realizada na França pelo 

INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Instituto Nacional 

Francês de Saúde e Pesquisa Médica) no ano de 2006, que foi duramente rejeitada por 

médicos, psiquiatras, psicólogos e psicanalistas franceses.  

Por fim, no terceiro eixo realizaremos um estudo de caso para tentar compreender 

como operam os conceitos, teorias, saberes, mecanismos de identificação e estratégias 

biopolíticas, estudadas no primeiro e segundo eixos de análise proposto neste projeto, em 
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um contexto concreto e específico. Estudaremos de que modo opera a estrutura 

explicativa da psiquiatria da aprendizagem e do comportamento no processo de 

medicalização de crianças na cidade de Florianópolis. Trata-se de compreender de que 

modo se constroem as redes de identificação e detecção de supostos transtornos, assim 

como o encaminhamento aos sistemas peritos. Pretendemos observar de que modo se 

realizam os diagnósticos e a prescrição terapêutica, que pode ou não ser farmacológica, 

as crianças cujos comportamentos são considerados como sintomas de transtornos 

mentais. Analisar esse processo implica entender que papel ocupam os diferentes atores 

que participam dele, a escola, a família, o saber médico, os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e a psiquiatria. Inicialmente serão realizadas entrevistas abertas 

(número a ser definido por saturação de dados) a pais de alunos diagnosticados com TDAH 

e dislexia que fazem parte da associação de pais de portadores de transtornos mentais do 

CAPSi de Florianópolis. A partir das falas dos pais, pretendemos reconstruir a rede de 

sistemas peritos envolvidos, professores, apoio pedagógico, médicos, psiquiatras, 

psicólogos. Por fim, serão realizadas entrevistas abertas com professores de escolas 

públicas e privadas, onde se observam altos índices de encaminhamento de crianças aos 

serviços de saúde mental, assim como também entrevistas a profissionais de saúde da 

rede básica, como médicos de família, psiquiatras e psicólogos de unidades de saúde e 

do CAPSi de Florianópolis.  

Alguns dos estudos que compõem o projeto estão em andamento, portanto, no 

momento apresentamos resultados parciais que estão publicados em artigos, livros, teses, 

dissertações, trabalhos de conclusão de curso (TCC), conforme segue:  O DSM-V como 

dispositivo de segurança (artigo); Medicamentos estimulantes: uso e explicações em 

casos de crianças desatentas e hiperativas (artigo); Reflexões sobre a medicalização da 

infância e as políticas de saúde mental no Brasil (artigo/anais); Normalidade e controle: 

discursos na Psiquiatria e na Psicanálise (livro); Infância e Medicalização: explorando a 

legislação sobre diagnósticos de transtornos psico-comportamentais (TCC).  

Além das publicações, pretendemos gerar um espaço de interação e troca com 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros interessados em discutir o processo de 

medicalização da infância.  
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O cenário do funcionalismo público é muito complexo na dinâmica 

neodesenvolvimentista e neoliberal de funcionamento em que ocupa lugar de 

invisibilidade e vulnerabilidade social. Em 2006, o primeiro órgão de atenção à saúde do 

servidor público federal foi instituído, sendo substituído em 2009 pelo Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) vinculado diretamente 

ao MPOG. Ao mesmo tempo, em que passa a ter maior destaque na hierarquia 

interministerial, passa a ser um subsistema e delega a seu comitê gestor a atribuição pela 

deliberação da uniformização e padronização das ações. A implantação no serviço público 

de estratégias de gestão características da iniciativa privada contribui para a fragilização 

das possibilidades de constituição de estratégias coletivas dos trabalhadores para 

enfrentamento das tensões presentes nas situações de trabalho e proteção contra o 

sofrimento e adoecimento. Ao conceber a Política Pública como realidade que extrapola 

as práticas sociais tensionada na relação num modelo onde se impera regras de 

linearidade sem atenção ao contínuo movimento do vir a ser, a pesquisa em saúde e a 

relevância do protagonismo dos atores sociais envolvidos compreende um debate e uma 

posição ético-político-epistemológica de resistência e enfrentamento das condições atuais 

de vulnerabilização e sofrimento psicossocial no serviço público federal que; contudo, vem 

ocupando crescente produção acadêmica em estudos e pesquisas. É urgente a 

problematização sobre a produção de subjetividade de servidores públicos federais 

adoecidos por longos e reincidentes períodos de licenças para tratamento de saúde (LTS) 

na reinserção ao trabalho. Sendo o tema Saúde amplo e complexo este abriga várias 

questões e dilemas, sendo fundamental apreender este fenômeno quanto às suas 

inúmeras e complexas causas, consequências e, principalmente pesquisas que possam 

contribuir significativamente quanto ao desafio de revelar o processo de adoecimento no 

serviço público federal em suas diversas facetas e configurações. Assim, é importante 

caracterizar ao interlocutor o momento histórico, político e cultural em que esta temática 

se constituiu num olhar presente de uma universidade pública federal quanto ao seu corpo 
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funcional ativo acometido por interferências de saúde em sua prática ativa no campo de 

trabalho. Destaca-se a relevância e atualidade no sentido de contribuir para maior 

compreensão da complexidade do setor público, podendo até viabilizar no futuro 

estratégias de ação preventivas no processo de adoecimento mental no trabalho, que pela 

sua complexidade e abrangência, é um dos grandes embates da Política de Atenção à 

Saúde do Servidor, que tem seus fundamentos calcados no tripé, Vigilância, Assistência e 

Promoção à saúde. Sendo a concepção de Saúde relativo unicamente a dimensão de 

oposição a doença e nem num bem-estar, welfare state, desconectado das condições e 

contexto social de vida das pessoas, este enfoque posicionado por Canguilhem (2012) em 

“O normal e o patológico”. E nesta via de apresentação e aproximação com a temática, o 

NEST possui elaborações nesta concepção de saúde do trabalhador ao entender o social 

como determinante das condições de saúde, sem negar que o adoecimento deve ser 

tratado no sentido de que ocorrem divergência de interesses entre capital e trabalho para 

se pleitear ou caminhar em direção a promoção de saúde e em outras ações necessárias, 

como por exemplo a prevenção. (Mendes, Jussara & Wünsch, D. (2011).  As múltiplas 

mudanças necessárias a este campo, são vistas como um processo, numa abordagem 

transdisciplinar e intersetorial e, ainda, com a indispensável participação dos 

trabalhadores. Esta caracterização dentro de moldes normativos amplia o conceito de 

normalidade para uma duplicidade que; de um lado se refere à média estatística e de 

outro, transforma-se num conceito valorativo ligado ao que é considerado desejável em 

um determinado momento histórico, numa determinada sociedade. A definição de saúde 

mental ou saúde psíquica é ainda mais complicada pois além de estar diretamente 

vinculada à questão do normal e do patológico envolve a complexa discussão a respeito 

da loucura e todos os estigmas ligados a ela. A atribuição de um diagnóstico psiquiátrico 

a uma pessoa significa, na maioria das vezes, colocá-la num espaço que pode ser de 

grande sofrimento. Saúde é como um recurso para a vida diária e não um objetivo de vida 

apenas. Trata-se de uma potência em ação, um conceito positivo que considera e enfatiza 

os recursos sociais e pessoais, tanto quanto as condições físicas de nós mesmos. 

Considero a partir destas análises que, esse tema é bastante atual e em especial; neste 

grupo de trabalhadores, servidores públicos federais e, numa instituição de ensino ao ser 

carregado de mitos e visões confusas e até preconceituosas, muitas vezes. A imagem 

pouco reconhecida e até mesmo marginalizada do servidor público, qualificado como mau 

funcionário e fraudador de licenças médicas, por vez, pode ocultar o processo de 

adoecimento. Uma das grandes dificuldades é a verificação de que os servidores têm um 
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regime estatutário totalmente garantido por lei, que na sua efetivação, confere uma 

permanência institucional longa já que esta garantia de emprego é referendado pelos 

entraves existentes em ser demitido ou exonerado. Mediante pressupostos processuais 

da Pesquisa-intervenção, esta pesquisa em saúde faz revisão sistemática de literatura na 

área de saúde do servidor público federal; levantamento do quadro de servidores em 

períodos longos de afastamento; além da realização de Entrevistas Narrativas e anotações 

em Diários de Campo na Escuta dos conflitos vivenciados. A questão recorrente no serviço 

público é a precarização de relações sociais fundamentada em duvidoso grau de 

confiança; em ações que deixam a noção perene de que “o servidor não pode ser 

demitido”, exonerado do serviço público; mas necessita, por conseguinte, ter convívio 

contínuo com as pessoas independentemente de sua qualificação e competência. O 

convívio com possíveis ligações desafetas compõe a naturalização da relação 

estabelecida. Acredito que a construção de uma política de Saúde do Trabalhador inclui 

estudos e pesquisas pela busca do princípio da integralidade e, portanto; as questões 

relativas à saúde integral devem atentar para as configurações contemporâneas do 

trabalho, a partir da interlocução com os servidores/trabalhadores, reconhecidos como 

sujeitos ativos no processo de construção do conhecimento e nas questões éticas 

constantemente revisitadas, pois se constroem na relação e reflexão com o outro. 

 

Palavras chave: sofrimento psicossocial, servidor público federal, saúde.  
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TRABALHO DOCENTE, CARREIRA DOENTE: 
elementos implicados na saúde mental dos 

professores da UFRJ – um estudo de casos 
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No Brasil, a internacionalização da economia buscando novas áreas para 

investimento, expandiu a entrada de capital privado, inclusive estrangeiro, na educação. A 

adoção da lógica de mercado neste espaço gera diversas transformações, dentre elas a 

adoção de novos processos de trabalho, de outra lógica de organização e de produção de 

conhecimento, intensifica seu ritmo sem considerar as especificidades das áreas de saber, 

impactando a qualidade de vida e na saúde mental dos docentes em especial. 

Este processo atinge a educação superior na década de 90, com a Lei de Diretrizes 

e Bases – LDB/96, o ProUni e o FIES que amplificam a presença da iniciativa privada, 

incrementam a abertura de instituições privadas de ensino, além de pressionar as IFES 

públicas através do REUNI, que dentre outras medidas vincula o financiamento das 

mesmas ao atingimento de metas, instituindo meritocracia nestes espaços.  

Avaliar os efeitos deste processo na saúde mental dos professores da UFRJ foi o 

objetivo da pesquisa. 

Como método utilizamos o estudo de casos do tipo múltiplo; nas entrevistas 

empregamos a história de vida no trabalho com um roteiro aberto pré-estabelecido, para 

estudar os dados a análise de conteúdo. Como categorias teóricas utilizamos algumas da 

Teoria Social Crítica marxista, além de outras de Dejours e Seligmann-Silva, dentre outros, 

pois tratamos de saúde mental. 

Dos 6 docentes, 4 trabalham em unidades com graduação e pós e dois pertencem 

a unidades somente com pós. No grupo tinham 5 mulheres e 1 homem, sendo este o único 

solteiro. Todos já cumpriram o estágio probatório e apenas uma não possuía doutorado. 

 

 

1. Principais Elementos que Impactam a Saúde Mental dos Docentes da UFRJ 

 

1.1. Parcerias entre as esferas pública e privada, e a autonomia docente 
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As respostas não foram unânimes, nem entre aqueles que utilizam-na: “[...] deveria 

passar pela política pública [...]”, mas confessou que se utiliza delas para realizar projetos 

desinteressantes à esfera privada (F). 

Essa parceria muitas vezes implica na adoção de parâmetros e métricas estranhos 

ao universo acadêmico. 

 

1.2. Infraestrutura e condições de trabalho 

 

“A sala está cheia de mofo, o teto está descascado e eu ainda tive que consertar 

a parte elétrica... não tenho prazer em trabalhar num espaço assim ...”. (D) 

 

A política de educação parece mais preocupada em atender às exigências impostas 

pelo mercado, sem lembrar da infraestrutura necessária para garantir qualidade. 

 

1.3. Diversidade e fragmentação institucional 

 

Uma entrevistada relatou que a UFRJ [...] era uma instituição pública que 

funcionava muito melhor do que as outras todas por onde tinha passado [...]fiquei 

encantada. (A); já outra contrapôs [...] estou doida para me aposentar [...] Eu não vou ficar 

igual a esses tarados malucos até os 70 anos [...] vou fazer pesquisa em casa, porque eu 

compro os meus livros, pago minha internet. [...].  (D). 

Acredita-se que estas diferenças ocorram, em parte, pela história da UFRJ, 

entretanto também temos o fato de que algumas unidades viram na iniciativa privada e/ou 

na mercantilização de algumas de suas atividades acadêmicas uma forma de gerar 

recursos para atender suas necessidades diante da falta de verbas do Estado. 

 

1.4. Um novo processo de trabalho docente: docente com perfil polivalente 

 

[...] seguindo as normas internacionais, você está exigindo de um profissional de 

ensino que ele seja polivalente. Ele tem que fazer gestão [...]ensinar, 

[...]pesquisar. Você não está respeitando [...] algumas propensões que a pessoa 

tem...[...] (A). 

 

Antunes (2006) afirma que a polivalência do trabalhador é um fenômeno inevitável 

diante da flexibilização do processo de trabalho e da racionalização do mesmo. Tarefas 

antes executadas por 10, hoje são realizadas por 5: [...] a gente tem que fazer tudo. [...] 

abrir um processo de viagem, [...] preencher aquela papelada toda [...]. (D) 
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1.5. Relacionamento entre pares 

 

Alguns depoimentos relatam que o clima entre os pares na Universidade era mais 

cordial antes do processo de mercantilização neoliberal e do gerencialismo. Como afirma 

Almeida e Wolf apud Antunes (2013), citando Gentil e Silva (1995), a perseguição da 

excelência na educação produz um clima de competitividade entre toda a comunidade 

acadêmica, “[...] essas relações institucionais competitivas, essa fragmentação do nosso 

espaço de trabalho de convivência... [...] Todos bem fechados na sua sala, no seu grupo, 

na sua área, sem interação”. (F) 

 

1.6. Intensificação do ritmo de trabalho do docente: 

 

Uma professora apoiadora do gerencialismo que nunca se queixou do ritmo de 

trabalho, não teve tempo de se perceber doente: “[...] tive câncer nos dois seios, não tenho 

os seios, foram quatro tumores terríveis, dois em cada seio, [...] me descuidei muito, [...]  

trabalhava tanto que levei dois anos e meio sem fazer mamografia.” (B). 

 

1.7. Indicadores de produtividade 

 

As universidades passaram a exigir indicadores de resultado e produtividade que 

muitas vezes não coincide com o tempo de produção do conhecimento. “[...] eu passei por 

um processo e de descredenciamento da pós-graduação... ainda sou professora da Pós, 

mas caí de nível. Eu era do corpo permanente e não mantive a produtividade... Que é cada 

vez maior [...]” (F) 

Mesmo que alguns lancem mão de estratégias individuais não se pode 

secundarizar e esquecer que as coletivas são aquelas que garantem avanços e um 

ambiente mais saudável, conforme Déjours “[...] A proteção da saúde mental não depende 

apenas do talento de cada indivíduo [...]passa também pelas ‘estratégias coletivas de 

defesa’, que desempenham um papel relevante [...]” (2004, p. 17).   

Os depoimentos chamam a atenção para o sofrimento dos docentes e parecem 

mostrar a ponta de um iceberg. Outros estudos e pesquisas são necessários para mostrar 

que esse fenômeno não é isolado nem individual, mas sim difuso. Jardim (2001, apud 

2012) completa: “[...] a dor é de cada trabalhador e somente cada um pode responder por 

ela. Por sua vez, a responsabilidade social [...] cabe à organização do trabalho [...] 

responder [...] pelos danos causados, assumir parte da perda sofrida [...]”. 
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Como afirma Iasi (apud Silva, 2013): “[...] Não somos naturalmente egoístas, 

individualistas, [...] mas nos fizemos assim [...]” (p.59). Busquemos contribuir para que o 

homem/trabalhador (re)descubra isso! 
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Esse trabalho apresenta a metodologia de análise utilizada em uma revisão de 

literatura que estudou o grau de participação do usuário na produção de conhecimento 

científico no campo da saúde mental no Brasil*. Este estudo nos permitiu concluir que no 

Brasil ainda é pequeno o investimento em estudos participativos nos quais o usuário 

esteja implicado em todas as suas fases, desde a concepção até a análise e divulgação 

dos resultados. Esperamos com este trabalho contribuir no sentido de problematizar essa 

produção e de provocar novas reflexões sobre o tema. O paradigma da Atenção 

Psicossocial, marcado pela horizontalização nas relações de poder, impõe um desafio que 

precisa ser enfrentado: como envolver os diferentes atores, usuários, trabalhadores, 

gestores e pesquisadores na produção do conhecimento.  

A análise dos dados baseou-se em uma categorização de diferentes formas de 

participação do usuário em pesquisas inspirada nos três enfoques historicamente 

definidos para a prática de entrevista de pesquisa (MACHADO, 2002) e na fundamentação 

teórico-metodológica de autores que tratam de pesquisa-ação e pesquisa-intervenção, 

reconhecidamente participativas em seus fundamentos (THIOLLENT, 1999; 2000; 

BRANDÃO, 1999; MACHADO, 2002; 2004). 

Machado (2002) delimita três tipos de enfoques possíveis em uma situação de 

entrevista tomando como referência central o grau de interação pesquisador/pesquisado. 

No primeiro enfoque a entrevista tem por objetivo a busca por respostas objetivas e que 

podem ser quantificáveis. As perguntas e a forma de registro das respostas pelos 

pesquisadores devem ser padronizadas e acredita-se que o rigoroso treinamento destes 

garante o controle do processo da entrevista e da padronização dos dados coletados, 

geralmente por meio de questionários e escalas. Nesse enfoque, o entrevistado é um 

                                                 
* “A participação de usuários de saúde mental na produção do conhecimento no campo da Atenção 

Psicossocial no Brasil: uma revisão exploratória da literatura” (no prelo). O resumo dos resultados desse 

estudo foi submetido na modalidade pôster para exposição durante o VI Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde 

Mental e Iº Encontro Internacional de Grupos de Pesquisa e Intervenção. 
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informante secundário, ou seja, selecionado por algum critério aleatório ou estatístico. O 

grau de interação com o pesquisador é mínimo, mesmo que o método de coleta de dados 

seja a entrevista semiestruturada (MACHADO, 2002). O segundo enfoque de entrevista 

apresentado por Machado (2002) enfatiza a apreensão do significado dado pelo 

entrevistado sobre temas relacionados ao problema pesquisado, este definido pelo 

pesquisador. Aqui a padronização da pergunta não é o mais importante, “mas a 

padronização do seu significado para o entrevistado, que é tomado como um sujeito a-

histórico, que controla o que diz e a quem se permite uma expressão livre” (MACHADO, 

2002, p.34-35). O terceiro e último enfoque de entrevista apresentado por Machado 

(2002) valoriza a interação pesquisador/pesquisado e permite obter o discurso de sujeitos 

sócio-históricos. O entrevistado é considerado sujeito único e central no processo. Os 

dados são coletados de forma não diretiva e a qualidade da entrevista está diretamente 

relacionada à qualidade da interação estabelecida. Essa maneira de pensar a situação de 

entrevista está presente na concepção da pesquisa-intervenção psicossocial (MACHADO, 

2004). 

No primeiro enfoque foram incluídos os estudos epidemiológicos; os estudos que, 

apesar de apresentarem simultaneamente métodos quantitativos e qualitativos, deram 

ênfase aos dados produzidos por meio da metodologia quantitativa; e os estudos nos quais 

o usuário foi inserido apenas como sujeito respondente de pesquisa que forneceu 

informações para subsidiar o estudo de questões relacionadas ao serviço e às políticas de 

saúde, por exemplo.  

Os estudos enquadrados no segundo enfoque foram aqueles que utilizaram 

métodos de coleta mais interativos que os anteriores, como a observação sistemática, a 

observação participante, os grupos focais e as entrevistas semiestruturadas, mas que 

mantiveram a participação do usuário somente na fase de coleta dos dados. Pesquisas 

caracterizadas como pesquisa-participante, conforme definições de Brandão (1999) e 

Thiollent (1999, 2000) foram incluídas nesse enfoque. 

 Thiollent (2000, p. 07) considera que as metodologias pesquisa-participante e 

pesquisa-ação não são sinônimas, uma vez que a última “supõe uma forma de ação 

planejada de caráter social, educacional, técnico ou outro, que nem sempre se encontra 

em propostas de pesquisa-participante”. Além disso, apesar do autor não restringir a 

concepção e o uso da pesquisa-ação a “uma orientação de ação emancipatória e a grupos 

sociais que pertencem às classes populares ou dominadas”, a pesquisa-ação pode ser 
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considerada como “forma de engajamento sociopolítico a serviço da causa das classes 

populares” (THIOLLENT, 2000, p. 14) sendo 

 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 

de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 

e participativo (THIOLLENT, 2000, p. 14).  

 

 Embora Thiollent (2000) faça essa distinção, reconhece que as duas propostas – 

pesquisa-ação e pesquisa-participante – buscam ser alternativas ao padrão convencional 

de pesquisa. Essa distinção entre pesquisa-participante e pesquisa-ação define os limites 

entre o enfoque 2 e o enfoque 3 propostos neste trabalho.  

Para Thiollent (2000, p. 15), a pesquisa-participante é baseada em uma 

 

metodologia de observação participante na qual os pesquisadores estabelecem 

relações comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada com o 

intuito de serem melhor aceitos. Nesse caso, a participação é sobretudo 

participação dos pesquisadores e consiste em aparente identificação com os 

valores e os comportamentos que são necessários para sua aceitação pelo grupo 

considerado. 

 

No enfoque 2, registramos estudos que apresentaram objetivos próximos ao que 

propõe a pesquisa-intervenção ou a pesquisa-ação, porém não foi possível identificar a 

coparticipação do usuário na construção do problema e objetivos da pesquisa, assim como 

nas reflexões e registros finais do processo de produção de conhecimento. Por essa razão, 

qualificamos esses trabalhos como participativos, mas não coparticipativos, por não terem 

indicado no texto a interação e o compartilhamento de ações e de decisões, presentes nas 

propostas metodológicas da pesquisa-intervenção e da pesquisa-ação. A intenção de uma 

participação mais ampla e compartilhada entre todos os atores e em todas as fases do 

processo de pesquisa está presente parcialmente no terceiro enfoque.  

A opção metodológica da pesquisa-intervenção psicossocial considera a ampliação 

do escopo da clínica e é fundamentada pelas contribuições teóricas da psicologia social e 

de correntes institucionalistas, como a Análise Institucional, a Psicossociologia, a 

Sócioanálise, a Esquizoanálise, etc. (BAREMBLITT, 2002). Segundo Baremblitt (2002), o 

objetivo máximo dos movimentos institucionalistas é a auto-gestão, o que coloca o 

engajamento ético-político dos participantes como elemento central.  
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Segundo Machado (2004) só é possível a realização da pesquisa-intervenção 

psicossocial a partir do estabelecimento de relações de colaboração entre pesquisadores 

e pesquisados caracterizadas pela atuação conjunta nas análises, interpretações e 

reflexões ao longo de todo o processo de pesquisa. Os sujeitos pesquisados “não apenas 

demandam a intervenção, mas também analisam, elaboram suas representações do 

conjunto social, da pesquisa-intervenção, da interação estabelecida” (MACHADO, 2004, p. 

15). Dessa forma, todos são agentes da pesquisa e da intervenção na medida em que 

buscam solucionar os problemas do contexto social estudado e aqueles presentes no 

processo de mudança social. A pesquisa-intervenção aprofunda os questionamentos de 

pressupostos gerais da pesquisa científica, como verdade, objetividade, universalização 

de saberes, já desenvolvidos pela pesquisa-participante (BRANDÃO, 1999; ROCHA, 2006). 

Encontramos aqui aproximações com a proposta da pesquisa-ação (THIOLLENT, 

1999; 2000) que, além de problematizar a relação pesquisador/pesquisado e 

teoria/prática, apresenta, como já exposto, a preocupação em unir investigação e ação.  

Em resumo, as características da pesquisa-ação que inspiraram a definição do 

enfoque 3 são: a) a prioridade dos problemas a serem investigados é decidida na interação 

entre todas as pessoas implicadas na situação investigada; b) a interpretação da realidade 

observada e as ações de transformação são objetos de deliberação conjunta; c) há um 

acompanhamento das decisões, das ações e de toda a atividade intencional dos (e pelos) 

atores da situação; d) a pesquisa não se limita à ação, apesar da estar centrada na 

questão do agir: “pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 

conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas e grupos considerados” 

(THIOLLENT, 2000, p.16). 

As duas propostas teórico-metodológicas apresentadas acima fundamentaram a 

definição do terceiro enfoque, nomeado em nosso estudo como coparticipativo. Neste 

enfoque foram incluídos os trabalhos que apresentaram processos de pesquisa que mais 

se aproximaram da pesquisa-intervenção e pesquisa-ação e/ou que apresentaram a 

participação de usuários também nas etapas iniciais e na construção teórica final da 

pesquisa.  

As características da ampla interação em espaços democráticos entre os diferentes 

atores da pesquisa, a ênfase no engajamento ético-político dos sujeitos, em especial de 

usuários e familiares, e o compromisso com a mudança são as principais características 

do enfoque 3. 
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Ementa: O objetivo deste GT é refletir sobre intervenções e experiências participativas no 

campo da saúde mental coletiva que priorizam processos de autogestão, cogestão e co-

construção de práticas que se apoiem na produção de autonomia como norte ético-

político. Pretende-se debater sobre os desafios e impasses com os quais os profissionais, 

pesquisadores e usuários se deparam nestas práticas, e sobre os possíveis avanços que 

já podem ser observados na direção de um maior empoderamento e protagonismo dos 

usuários envolvidos. 
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RELATORIA 

 

Coordenadores: Eduardo Mourão Vasconcelos, Marta Soares e Walter de Oliveira. 

Relatores: Maria Aline Barboza (UFMG), Regina Celi Ribeiro (UFMG) e Juliana 

(Ipatinga/MG). 

 

 Definição conjunta da dinâmica do grupo a partir das orientações sugeridas pela 

comissão organizadora. 

 Apresentação dos trabalhos indicados:   

 

1) ANTÔNIO: PROTAGONISMO E AUTONOMIA NO PROCESSO DE CUIDADO EM SAÚDE 

MENTAL -  Marcos Amaral (PUCSP, graduando em psicologia); Klara Grinberg 

(PUCSP, graduanda em psicologia); Elisa Zaneratto Rosa (PUCSP, Departamento de 

Métodos e técnicas, faculdade de Ciências Humanas e da saúde); Bianca Mara 

Maruco Lins Leal (Gerência de Educação Permanente, SMS); Mirian Ribeiro 

Conceição (Coordenadora de Educação Permanente, SMS). 

Questão central do trabalho: A militância precisa extrapolar a saúde pública, precisa da  

conscientização geral sobre as desigualdades, realidade que não se encerra na rede de 

saúde. 

2) EDUCAÇÃO POPULAR E PRODUÇÃO DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL: A 

EXPERIÊNCIA DA I OFICINA DE SAÚDE MENTAL ESP MG E MST - Ana Regina 

Machado (ESP MG); Bianca Rückert (MST); Marcelo Arinos Drummond Junior (ESP 

MG). 

Questão central do trabalho: Possibilidades só surgem no encontro com o outro. O que 

falamos que é participativo? E o que é de fato participativo? 

3) LUTA ANTIMANICOMIAL: PRODUÇÃO DE AUTONOMIA POSSÍVEL?  Júlia Carvalho dos 

Santos (UFES); Adriana Leão (UFES). 

Questão central do trabalho: Que outros territórios o usuário consegue habitar e circular? 

Em que o modo de ser louco pode nos interrogar? Referência a Espinosa: O Estado possui 

propostas tristes. Pensar o movimento social como militância alegre  

4) INTERROGANTES EN TORNO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DESDE EL PROGRAMA 

"VUELTA A CASA" - Vanina Paula Catalán (Hospital Nacional en Red, especializado 

en salud mental y adicciones) 

Questão central do trabalho: Como construir laços sociais? Como integrar o sujeito nos 

espaços de integração na sociedade? Como pensar o ingresso dos sujeitos no sistema? 

Como repensar as práticas, modificá-las e incorporar novas práticas? 
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 Comentários dos coordenadores do GT (Marta Soares, Eduardo Mourão 

Vasconcelos e Walter Ferreira de Oliveira) 

Marta Soares:  

Conexões entre questões dos grupos. A experiência do MST amarra e provoca os demais 

grupos. Como produzir autonomia no movimento? Como produzir autonomia no processo 

de tratamento? Se você não tem autonomia não pode provocar isso no outro. Se o parceiro 

der conta de ser livre, não conseguirá transmitir isso. Tem um trabalho que primeiro é com 

a gente, partindo de um não saber coletivo.   

O que é um ativista? Seu papel não se reduz à mudança do sistema manicomial, não tem 

limites, é preciso extrapolar o lugar da técnica, romper planilhas, horários, tempos, 

organização rígida.  Se não temos autonomia para a ação, para a construção, não sairemos 

do lugar. Se o trabalhador não der um alto no vazio, não será possível. 

Eduardo:  

Pessoas fragilizadas, necessidades diferenciadas, lutas diferenciadas. Muitos poucos 

usuários vão para a militância direta. Muitos não conseguem entrar nesses espaços. 

Construimos, então, projetos diversificados para possibilitar a fala, a singularidade e a 

articulação dos movimentos, avanço na comunicação, transversalizar as lutas e considerar 

as várias dimensões do outro (culturas diferentes, classes sociais, relações produtivas).  

Experiência da Argentina: o que é uma comunidade? Aumentar a oferta de visitação social 

e de vínculos. Autonomia não significa independência, mas o aumento de possibilidades 

de vínculos. 

 Walter: 

O SUS foi criado com a clareza que saúde não se limita a ele próprio. Nos textos originais, 

a saúde é um dispositivo de mudança da forma de ser no mundo. Nas universidades hoje 

os professores jamais trabalharam, são teóricos. Perdeu-se a noção do que é um sistema 

– Sistema único de Saúde.  

Outras áreas não avançaram tanto como no sistema de saúde. Somos praticamente 

lideranças no sistema, mas também estamos atrofiados com relação ao diálogo com 

outras posições.  

Como dialogar com as pessoas mais novas? A educação antes era para transformar o 

mundo. A militância tinha como “acidente de trabalho” perder o emprego. Hoje o mundo é 

outro, não podemos exigir isso das pessoas. Pode-se contar as histórias, não querendo 

seu retorno, mas para que os jovens construam seu próprio destino. Chama a atenção: 
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somos hoje educados para sermos consumidores domesticados. Os recursos não vêm, e 

nem virão, porque o objetivo não é esse.  

Novas maneiras de lutar, de fazer acordos. Encontrar caminhos para superar as angústias, 

para conviver como humano, com o que não concorda. A militância é da vida, não do 

movimento antimanicomial. A “podridão” aumentou com o neoliberalismo e hoje está 

exposta.  

 

 Questões e comentários dos participantes do GT. 

Laura: “estudante de psicologia e louca, mulher e louca”. Muitas dificuldades na 

universidade. Dificuldades em falar. Distância muito grande entre as categorias: 

profissional e louco. Estudantes com medo de se posicionar dentro da universidade. O 

ganho da reforma foi diminuir a distância, colocar todos como militantes. Falam sobre 

mim, mesmo quando falam de relatos meus, não sou eu falando dos meus relatos.  

Adriana Queiroz: Experiência do fórum de saúde mental local - local onde os usuários 

podem falar - assim como outros espaços da sociedade. Militância acontece de forma sutil, 

nas mínimas coisas, no cotidiano.  

Mônica: qualquer dispositivo é fruto das relações de poder que se estabelecem na 

sociedade. 

Geisa: Alunos chegam com perguntas sobre si mesmo e como estar no mundo. A saúde 

mental não questiona o saber, ela produz um saber. O louco já um militante com seu 

próprio delírio. Envelhecimento: “idoso e louco parecem muito, somos muito lentos, mas a 

pressa é inimiga da perfeição”. Depressão como resposta social. Bauman: os afetos de 

alegria são proibidos porque empoderam. 

Ana Raquel: Como fazer militância extrapolando os serviços de saúde? Como produzir 

autonomia se não saio do serviço? Por que não vou para comunidade com o usuário para 

procurar a oficina de violão que ele demanda? Qual o limite da autonomia? E como lidar 

com estes limites e ainda assim conseguir lidar com a autonomia dos usuários? Autonomia 

na construção do conhecimento, horizontalidade. Pensar o que é integração social: quais 

os espaços que devem integrar? Pensar como produzir autonomia. 

Juliana: Como fazer militância para fora do serviço? Experiência do Fórum Intersetorial 

Álcool e Drogas (FIAD). É intersetorial e tem produzido efeitos no movimento. Usuário de 

droga ainda é invisível. A experiência tensiona as políticas públicas. Participação como 

trabalhadora. 
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Kênia: Qual o limite da autonomia? Como trabalhar com esses limites e ainda assim 

promover essa autonomia dos usuários?  

Edith: Questionamentos sobre a metodologia de trabalho do grupo. Expectativa de ouvir 

respostas às perguntas de cada um dos trabalhos indicados para subsidiar as discussões. 

Daniel: Introduz a questão da profissionalização, empoderamento e ampliação da função 

dos cuidadores de idosos. Envelhecimento, saúde mental e o lugar social da falta de 

autonomia. Pensar formas de cuidado e autonomia, mesmo quando essas não são o ideal.  

Isabel: Questão social atravessou quase todos os trabalhos. Micro e macro: temos que ter 

políticas, mas que o micro contemple a singularidade. 

Adriana Leão: Perguntas sobre práticas autonomistas, uso do território, práticas 

intersetoriais, práticas antimanicomiais. Como criar possibilidades para o enfrentamento 

dessas resistências?  

Walter: Não podemos ser ingênuos. A sociedade em que estamos hoje não está aqui para 

dar autonomia. Usar os mecanismos produzidos pelo capitalismo – redes sociais – para 

lidar com os limites da autonomia.  

Eduardo: Mito do curador ferido: a experiência de ser ferido o faz melhor. A experiência da 

loucura nos ensina a como conviver melhor com o inconsciente. A narrativa de um usuário 

pode ser uma via para empoderar o outro.  

Marta: Tenho aprendido sobre mim mesma no contato com a loucura. A autonomia deve 

ser construída pelo sujeito, a partir dele, nos limites dele.  

 

 

 Proposições - aprofundar a reflexão sobre: 

INTERSETORIALIDADE E INCLUSÃO 

- Ampliar de forma efetiva os processos que envolvam as articulações intersetoriais. 

- Apoiar políticas e ações concretas da inclusão de pessoas com sofrimento mental no 

ensino superior. 

- Ampliar os fóruns e diferentes espaços de ações intersetoriais. 

- Promover articulações com conselhos de direitos e conselhos profissionais. 

MILITÂNCIA 

- Ampliar e aprofundar o debate sobre a militância no campo da saúde mental. 

AÇÕES AUTONOMISTAS 

- Aprofundar o debate sobre o que são ações autonomistas. 
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- Ampliar as interlocuções dos serviços com a cidade e com os serviços que já fazem 

práticas autonomistas. 

- Construir estratégias que incluam diferentes grupos considerados mais vulneráveis, 

como idosos, etc, em práticas autonomistas. 

EMPODERAMENTO 

- Ampliar e diversificar as formas de comunicação e de divulgação de informações para 

empoderar/para o empoderamento. 

- Democratizar o acesso à informação. 

- Democratizar as formas de participação. 
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A CIDADE COMO PARCEIRA DO PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: 
o trabalho do Centro de Convivência em Niterói 
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O Centro de Convivência e Cultura Oficinas Integradas – CCOI – é um dispositivo da 

rede de Saúde Mental de Niterói que utiliza os recursos da cidade para inserir usuários 

com transtornos psíquicos em atividades culturais e laborativas. Entendemos que essa 

inserção é condição para o usuário habitar seu território, e assim ampliar seu poder de 

contratualidade – subtraído no processo de exclusão manicomial. 

O Centro de Convivência é regulamentado pela portaria nº 396/2005, que descreve 

as principais diretrizes para seu funcionamento. O trabalho do CCOI caminha na direção 

da desinstitucionalização, concebida para além da desospitalização e como um processo 

que possibilita a criação de encontros com diferentes recursos e dispositivos, com os quais 

o sujeito possa ampliar sua autonomia e suas possibilidades de exercer as trocas sociais.    

Não minimizamos a importância de atividades terapêuticas dentro de dispositivos 

de tratamento, mas acreditamos que uma atenção psicossocial efetiva deve buscar a 

criação de novas institucionalidades, extrapolando o manicômio e os serviços 

substitutivos. Acolhemos os usuários da rede de saúde mental, e qualquer outra pessoa 

que procure o serviço, inserindo-os nas atividades regulares, em grupos que não são 

exclusivos da saúde mental e nem têm objetivos terapêuticos em si mesmos. 

Apostamos na ideia de que autonomia significa ampliação de dependências 

(SARACENO, 1999), e para auxiliar os usuários nesse processo, nosso trabalho se baseia 

na construção de parcerias com espaços da cidade – de arte, cultura, lazer e trabalho. Na 

lida com os parceiros se configuram dois processos fundamentais: o “agenciamento” e o 

“acompanhamento”. Entendemos “agenciar” como articular e abrir novos espaços; e 

“acompanhar” como cuidar, mediar e fazer a manutenção deste processo, para assim 

alcançar a inserção no social.  
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Para colocar em prática o trabalho, o Centro de Convivência atualmente se divide 

em dois núcleos principais: Cultura e Trabalho.  

No Núcleo de Cultura, as atividades ocorrem prioritariamente em dispositivos 

culturais da cidade. Atualmente, realizamos uma reunião como eixo central das atividades 

culturais, que acontece uma semana dentro do espaço do Centro de Convivência e na 

outra em algum dispositivo cultural da cidade – o grupo se nomeou como “Arte e Expressão 

à Vista”. Sempre que possível, realizamos uma conversa com alguém da instituição que 

nos receberá para abordar os assuntos do interesse do grupo. Os locais de visita e 

encontro são decididos coletivamente em função de sugestões da equipe e dos usuários. 

O grupo também recebe os pedidos de inserção em atividades como desenho e pintura, 

em parceria com ateliês da cidade. São informadas as atividades da semana, as regulares 

– de música e esportes, e as específicas – saídas noturnas a shows, teatros, saraus de 

poesia e passeios aos sábados. Nossa intervenção tem sempre a direção de que os 

usuários podem ir sozinhos ou acompanhados de suas famílias e que nosso trabalho se 

restringe a viabilizar essa ida, sem a necessidade de nossa presença física no momento 

de realização da atividade. 

A cada novo contato, apresentamos nosso público não pelo que marca sua 

diferença, mas pelo que temos em comum: interesses culturais, curiosidades, 

preferências. Com esse ponto de partida, as diferenças, que podem parecer imensas, são 

diminuídas. Privilegiamos as saídas em grupos pequenos, numa estratégia de “infiltração” 

na cidade, como dito pelo diretor de um museu que frequentamos. 

O Núcleo de Trabalho tem como norte se ocupar da (re)inserção social a partir das 

articulações no campo laboral. Nesse sentido, investimos tanto na dimensão do trabalho 

informal (geração de renda, cooperativas, etc.), como na formal. Este último, atualmente, 

tem apresentado grandes desafios, por ainda ser pouco explorado pela saúde mental. No 

que concerne à direção de trabalho do C.C, o Núcleo de Trabalho visa a autonomia do 

usuário, para que ele possa exercer sua cidadania ao sentir-se produtivo para a sociedade, 

e principalmente para si próprio. Acreditamos na potência clínica deste processo na 

medida em que o trabalho pode proporcionar ao sujeito a apropriação de si e das relações 

que ele possa vir a construir em seu território. O trabalho se configura como uma das mais 

importantes vias de desinstitucionalização por garantir que o usuário possa não somente 

estar, mas habitar a cidade (SARACENO, 1999). Habitar entendido como a apropriação do 

espaço onde vive, consequência da ampliação das relações de trocas materiais e afetivas. 

Temos como eixo do núcleo o Grupo de Trabalho, que reúne usuários que procuram 
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trabalho – com uma demanda elaborada ou não – e discute assuntos relacionados ao 

tema. Outra ponta do núcleo são as bolsas de trabalho, que oferecem um valor, pago por 

hora, para que os usuários experimentem um primeiro exercício laborativo. Nessa 

modalidade é fundamental a sustentação de um caráter temporário, entendendo a bolsa 

como uma ponte para a inserção social do usuário. 

O Centro de Convivência não pode funcionar somente como um estabelecimento, 

que tem hora de funcionamento: é um serviço que não precisa de suas portas abertas 

para estar funcionando, não se limita ao espaço físico e não visa ter uma agenda repleta 

de atividades internas.  

Um momento crucial e que exibiu os efeitos do nosso trabalho, foi uma roda de 

conversa que realizamos com artistas e em que cada um se apresentou. A primeira usuária 

a falar afirmou “sou artista e usuária do Centro de Convivência”. A partir dela, outros 

usuários, ainda tímidos, também fizeram menção a sua participação nas atividades 

culturais. A possibilidade de descolar a existência dessas pessoas do adoecimento 

apresenta-se como ponto central de nossa atuação. Podemos notar isso também a partir 

da inserção pelo trabalho: “sou bolsista da Cantina da ONG”, ou “sou repositor no 

supermercado”. 

Assim, entendemos que, no processo social complexo (AMARANTE, 2007) de que 

se trata a Reforma Psiquiátrica e a construção da Atenção Psicossocial no Brasil, 

precisamos garantir a entrada e a permanência dos usuários em espaços que pertençam 

à cidade, provocando também a implicação da sociedade nesse processo.  
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O trabalho visa apresentar o relato de experiência de uma assistente social, uma 

dentista, três enfermeiras, uma fisioterapeuta e uma psicóloga que fazem parte do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (PRMSF). Dada a relevante 

atuação das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) junto à comunidade, bem como sua 

contribuição em ações de promoção e educação em saúde, observou-se a necessidade da 

realização de práticas de Educação Permanente (EP) para as ACS de uma Unidade de 

Atenção Primaria à Saúde (UAPS), localizada em um município do estado de MG. A 

intervenção teve como objetivo a promoção de espaços de interlocução entre residentes 

e ACS com vista a desenvolver reflexões de temáticas que envolvem a saúde coletiva. 

Foram realizados cinco encontros, no período de março a agosto de 2015, que abordaram 

temáticas relacionadas à saúde da mulher, saúde do homem, saúde mental, saúde da 

criança e adolescente e saúde do idoso. Ressalta-se que tais temáticas foram baseadas 

no Pacto pela Saúde de 2009, que estabelece as prioridades, objetivos, metas e 

indicadores de monitoramento e avaliação proposto pelo Ministério da Saúde (MS). Os 

encontros foram baseados na metodologia de oficina que contrapõe os projetos de cunho 

pedagógico, uma vez que trabalha a efetividade e as experiências subjetivas e sociais. Os 

temas geradores de cada encontro foram escolhidos pelas ACS com base nas 

problemáticas vivenciadas no cotidiano de trabalho. Considerando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais que apontam para a necessidade de formação em saúde voltada 

para uma perspectiva ampliada e integrada dos currículos, é possível observar que as 

residências multiprofissionais em saúde permitem a articulação entre os diversos saberes 

e profissões da área da saúde, além de estimular a construção crítica e reflexiva acerca 

dos problemas reais observados no contexto dos serviços de saúde. Nesse sentido a 

intervenção realizada junto as ACS possibilitou a construção de uma nova realidade para 
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a assistência em saúde, visto que ocorreu a integração dos diversos núcleos de saberes 

agregando novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, trouxe o convite a uma postura mais 

sensível e respeitosa perante o saber do outro e promoveu ambientes de aprendizagem 

para lidar de forma integral e holística com as demandas individuais e coletivas. A 

metodologia adotada durante as intervenções dialoga com a Política de Educação 

Permanente que surge como proposta de qualificar o saber que envolve o processo de 

trabalho, proporcionando maior segurança na execução das atribuições e melhor 

atendimento ao indivíduo, família e comunidade. No atual cenário da Atenção Primária à 

Saúde (APS) nota-se que, muitas vezes, as práticas de EP são realizadas a partir de um 

referencial tradicional de educação no qual um único sujeito é detentor do saber. Sendo 

assim, diante das diversas possibilidades pedagógicas de se trabalhar EP optou-se por um 

modelo de transmissão do conhecimento aliado a abordagem construtivista. Tendo em 

vista os pontos colocados, a metodologia de oficina mostra-se como possibilidade de 

encontro entre o saber instituído e as experiências individuais e coletivas. Uma vez que 

valoriza espaços de interação, troca de saberes e a construção horizontal do 

conhecimento. Ao longo, da intervenção observou-se que as técnicas apresentadas pelo 

modelo oficina, possibilitaram a criação de um ambiente acolhedor onde os sujeitos 

envolvidos tiveram a oportunidade de aprender de forma compartilhada e ou coletiva. 

Durante o processo de construção e execução as ACS tiveram a oportunidade de participar 

de modo ativo, pois o fato de dar voz na escolha dos temas geradores permitiu que estas 

trouxessem as vivencias e problemáticas do trabalho. Os temas geradores foram: violência 

doméstica contra a mulher, câncer de próstata e mama no homem, entraves para a 

inserção do homem nos serviços de saúde, a complexidade dos diagnósticos e 

terapêuticas na saúde mental, violência sexual contra criança e adolescente e a violação 

dos direitos da pessoa idosa. Observa-se que as temáticas sugeridas apontam para uma 

reflexão acerca da vulnerabilidade social e a violação de direitos que perpassam as 

experiências dos usuários, e ao mesmo tempo, revelam os desafios do trabalho das 

equipes de saúde da família. Portanto, tais aspectos evidenciam a necessidade da criação 

de ações que ultrapassem o modelo médico hegemônico e valorize alternativas orientadas 

pela clínica ampliada e os diversos dispositivos e saberes da rede de cuidado. Diante da 

ausência de espaço físico para execução de práticas coletivas na unidade de saúde, 

ressalta-se que a intervenção aconteceu em espaços cedidos pela comunidade, 

corroborando com a Política Nacional de Atenção Básica que instrui para a importância da 

construção de parcerias entre o serviço e os cenários ofertados no território. A busca pela 
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articulação entre serviço e comunidade permitiu ampliação do olhar dos residentes para 

as realidades do território, o que possibilitou uma compreensão do contexto social e suas 

particularidades, além da criação de vínculos entre trabalhador da saúde e usuário, 

promovendo assim uma postura comprometida com a integralidade do cuidado e 

elaboração de propostas com base na construção compartilhada do conhecimento.  
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O presente trabalho visa tratar da metodologia denominada de Abordagem 

Transdimensional, desenvolvida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas 

do Instituto Gregório Baremblitt e Instituto Félix Guattari de Belo Horizonte. 

Esta abordagem vem sendo utilizada em diversos contextos de intervenção clínico-

institucional, nos âmbitos da saúde coletiva, saúde mental, assistência social, educação, 

geração de trabalho e renda, redes sociais, famílias, comunidades. 

A perspectiva transdimensional prioriza os processos de autoanálise e de 

autogestão, que possibilitam aos coletivos condições de conhecer suas próprias 

dificuldades, necessidades, interesses, potencialidades e desejos, propiciando a auto-

organização, a construção de dispositivos para resolução de tais dificuldades, assim como 

a intensificação de suas potencias, numa produção imanente de subjetivações singulares 

e invenções de novas práticas nos diversos contextos de intervenção. 

Todos estes processos se caracterizam por serem realizados a partir da aplicação 

da abordagem transdimensional, que dispensa e desconstrói a figura do especialista: nem 

psicólogos, nem assistentes sociais, nem psiquiatras... Todos podem se apropriar desta 

ferramenta. 

Trata-se de proposta teórico-metodológica inspirada em um mesmo paradigma 

ético, político e estético. 

 

 Por ética, entende-se a eleição de valores máximos (também chamados de utopia 

ativa) que perpassam os diferentes modos de ser e de existir de uma sociedade, 

que privilegiem a produção de subjetivação pautada na igualdade, na justiça, na 

solidariedade e na qualidade de vida para todos os seres no planeta. 
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 Por política, se entende a prática dos valores acima citados em todos os âmbitos 

da existência, inclusive os de trabalho. Trata-se de trabalhar com as potências e 

não com o poder. 

 Por estético, entende-se a priorização da invenção como valor supremo, capaz de 

propiciar a renovação permanente da existência. 

 

De forma bem introdutória, as bases teórico-metodológicas desta metodologia se 

referenciam nos seguintes campos do conhecimento: 

 

 Na análise institucional, criada por Lourau, Lapassade e Guattari, que se 

caracteriza, fundamentalmente, pela produção de dispositivos de autoanálise e de 

autogestão, como propiciadores de subjetivações transformadoras e protagonistas 

nos envolvidos no processo, o que contribui para alterar a realidade em 

intervenção. 

 Na esquizoanálise, criada por Deleuze e Guattari, que faz uma crítica à produção 

de subjetividade capitalística – individualista, predatória, especialista, consumista, 

especifista – propondo a invenção de outros modos de ser e existir que 

contraponham a este. Os dispositivos esquizoanalíticos, privilegia a des-repressão 

da capacidade inventiva, através do que denomina tarefas negativas e positivas. 

Por tarefas negativas entende-se o raspar os aspectos cristalizados, reprodutivos e 

antiprodutivos, de exploração e mistificação, contrários à potencialização da vida. 

Por tarefas positivas entende-se a intensificação dos aspectos promotores da vida 

no sentido que lhe é dado por Artaud como fonte inesgotável de invenção desde 

que nos recusemos a ser funcionário de registro. No esquizodrama, criado por 

Baremblitt (membro do IGB/IFG), que está inspirado na esquizoanálise e nas artes 

em geral, em especial, no teatro. Está baseado na construção de dispositivos 

denominados de Klínicas. Baremblitt resgata uma outra etimologia da palavra 

clínica, que é clinamen, que significa desvio, propondo uma Klínica que promove 

“escapes” dos modos de ser e de existir instituídos, padronizados, a serviço da 

reprodução do status quo vigentes. Há, portanto, uma distinção da clínica 

tradicional cuja etimologia clinos (=deitado) tem como uma de suas características 

a valorização do saber do especialista. As Klínicas esquizodramáticas possibilitam 

amplas aberturas para “um outro” funcionamento da realidade (que Baremblitt 

denomina de realteridade) propiciando a produção do inusitado. 
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 Na abordagem transdimensional, criada por Amorim e Baremblitt (membros da 

IGB/IFG), em que são ressaltadas a existência de infinitas e complexas dimensões 

que compõem a realidade (dimensões realitárias) e a realteridade (dimensões 

realteritárias); dimensões imanentes que se transversalizam de maneira singular e 

única, o que faz com que cada intervenção privilegie o resultado que se produz no 

“entre” dos encontros destas dimensões.  

 

Neste trabalho visamos apresentar três casos acompanhados a partir da 

Abordagem Transdimensional: 

 

1. Um caso acompanhado por um CRAS (Centro de Referência Assistência Social); 

2. Outro caso acompanhado por uma rede de garantia de direitos humanos da criança 

e do adolescente; 

3. Por fim, um caso acompanhado em um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). 

 

A utilização desta metodologia nestes casos contribuirá para a produção de 

alternativas de acompanhamento que se diferencie dos modelos tradicionalmente 

hegemônicos instaurados nos serviços públicos, enfocando a dimensão transversal, muito 

mais que a verticalidade e a horizontalidade, com participação ativa dos usuários, 

trabalhadores e demais agentes comunitários e públicos. Extrapolamos desta forma um 

saber-fazer tecnicista, setorializado e especializado e abrimos espaço para a tessitura de 

uma trama plena de dimensões moleculares a serem conectadas, tendo como norte a 

produção de modos de vida afirmativos.  
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Bianca Mara Maruco Lins Leal (Educação Permanente/SMS) 

Mirian Ribeiro Conceição (Educação Permanente/SMS) 

 

 

Neste trabalho apresentamos o percurso realizado junto a Antônio (nome fictício), 

usuário de saúde mental, no âmbito da pesquisa-ação Atenção Básica e aprimoramento 

do cuidado em saúde mental no território da FÓ/Brasilândia (2012-2014) desenvolvida 

pelo Programa de Educação pela Saúde, numa parceria entre a PUC-SP e a Coordenadoria 

de Saúde Norte do município de São Paulo que focalizou o fortalecimento do trabalho em 

rede e a atenção em saúde mental na Atenção Básica (AB), envolvendo duas UBS e a rede 

de atenção psicossocial (Campis, CAPS adulto, CAPSad e CECCO) desta região. Nesta 

pesquisa visamos identificar os itinerários de cuidado/autocuidado dos usuários já 

inseridos em ações de saúde mental e a rede em suas potências e desafios. Os itinerários 

foram compreendidos como práticas individuais e socioculturais de saúde em termos dos 

caminhos percorridos pelos indivíduos de forma a visibilizar suas redes de sustentação, 

suas referências na vida pessoal, familiar, comunitária e na cidade, seus itinerários 

singulares (Gerhardt, 2006; Dalmolin, 2006). Este instrumento foi trabalhado na 

perspectiva da reabilitação psicossocial (dimensões técnicas, políticas e sociais do 

cuidado em saúde mental), pautando-se pela invenção de estratégias voltadas para as 

singularidades de cada usuário e território, bem como para a produção de redes de 

negociação e de trocas direcionadas ao aumento da participação social e a construção de 

novas ordenações para a vida.  Consideramos que o itinerário é uma ferramenta da clínica 

ampliada, articulado à singularidade de vida do usuário, além de um sinalizador da ação 

em rede, funcionando, portanto, como crivo de análise e de intervenção a um só tempo.   

Foram trabalhados os itinerários de treze usuários escolhidos pelas equipes dos 

serviços envolvidos na perspectiva do caso-traçador que permite examinar “em situação” 

as maneiras como se concretizam, na prática, processos de trabalho complexos, que 

envolvem um importante grau de autonomia dos profissionais (Feuewerker & Mehry, 

2011).  Depois de pactuado com os usuários e equipes o sentido da pesquisa e o uso das 
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informações, expressos na observância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

cada caso foi acompanhado por meio das reuniões de equipe e/ou de matriciamento, com 

o próprio usuário e sua família com foco no cotidiano do usuário, nas ações relativas ao 

seu PTS, nas relações no território e na articulação de redes.  Optou-se também pela 

estratégia de visualização dos itinerários na forma de mapas, mais especificamente de 

Ecomapas, que é um dispositivo de identificação e mobilização da rede social que 

possibilita registrar narrativas sobre as relações cotidianas nas trajetórias de vida, no 

passado e no presente, bem como servir como um instrumento para comunicação entre 

equipes de trabalho, profissional-usuário e planejamento de ações individuais, locais e 

setoriais compartilhadas (Correia, 2014). A equipe do PET propôs também além das ações 

da construção dos mapas, junto às equipes e usuários pequenos projetos singulares para 

cada caso a partir da análise dos mapas. 

Destacamos neste texto o caso de Antônio (nome fictício) acompanhado por uma 

UBS tradicional e que foi acompanhado pelos estudantes e profissional de saúde 

preceptor, autores deste trabalho.    

A principal demanda levantada pela UBS era o enfraquecimento dos vínculos de 

Antônio desde que não pudera mais trabalhar devido ao diagnóstico de esquizofrenia e 

epilepsia, que o levam a aposentadoria por invalidez. Costumava ficar muito tempo 

sozinho, saía poucas vezes na semana para encontrar os filhos ou para ser atendido no 

serviço de saúde.    

Construímos dois ECOMAPAs com o usuário, um do passado, quando estava 

casado, trabalhava e tinha uma vida mais ativa socialmente e o segundo, uma 

representação de seus vínculos atuais. Por Antônio não saber ler nem escrever, utilizamos 

imagens: o cenário foi construído conjuntamente e Antônio foi explicando como seus 

vínculos foram e são estabelecidos. Foi possível compreender a construção de vínculos e 

itinerários da vida de Antônio que foram refletidos com ele. 

Nos encontros semanais que tivemos com Antônio (fevereiro a dezembro de 2013), 

principalmente durante a construção do ECOMAPA, ele levantou questões com relação à 

ingestão de medicamentos, dizendo que sempre se incomodou com o sono excessivo e 

com a dificuldade de memorização, que se potencializou após o início de ingestão de 

psicotrópicos. Em contrapartida, relata que desde que começou a tomar os remédios não 

tem mais alucinações auditivas, que tinha anteriormente, e, também, não se sente 

nervoso com tanta frequência como costumava. Estas vivências indicam as 

complexidades envolvidas com o uso de medicações. 
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Entendemos que os usuários de saúde mental não podem estar restritos a 

diagnósticos e têm condições de adquirir autonomia frente ao uso de medicamentos 

controlados, conhecer os efeitos colaterais e poder manipular o uso dos mesmos, para 

sentirem-se mais apropriados de si e seguros em seu cotidiano. Assim, visando trabalhar 

suas questões em relação aos efeitos dos medicamentos e, ao mesmo tempo ampliar suas 

conexões, foram elaborados dois planos de trabalho: 

 

1. Ampliar sua autonomia em relação ao uso de medicamentos: foram feitas 

conversas com a equipe da UBS e utilizamos o “Guia da Gestão Autônoma da 

Medicação” (GAM), para esclarecer com ele o grau de autonomia e regularidade 

perante o uso medicamentoso, além de aprofundar a compreensão que ele 

tinha sobre seus efeitos. 

2. Ampliar sua autonomia em casa: dialogando com ele possiblidades formas de 

realizar tarefas que para ele eram difíceis, devido ao adoecimento, como 

cozinhar. 

 

Este processo permitiu concretizar e ampliar a compreensão sobre a forma que se 

dá o cuidado de Antônio, assim como seus vínculos e potencialidades na vida que 

produzem a doença e a saúde.  

A finalização deste trabalho aconteceu em um evento de exposição de artes e 

trabalhos desenvolvidos por diferentes dispositivos da rede de Saúde Mental. Neste 

encontro pudemos vislumbrar com Antônio a perspectiva de ampliação da circulação e 

conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pelos usuários da rede o conectou ao CECCO 

(Centro de Convivência e Cooperativa). 

O grupo, tanto os pesquisadores quanto o usuário, finalizou o trabalho com grande 

satisfação e reconhecimento de que escutar e se apropriar da singularidade de cada 

história, amplia as possibilidades existenciais.  
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ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD: 
un posicionamiento político-epistémico en salud mental. 

 

 

Paula Cabanchik (Hospital Nacional en Red/Argentina) 

 

 

El presente trabajo propone una nueva mirada frente al consumo problemático de 

sustancias y el impacto social que ellas tienen, la misma nos implica pensar un nuevo 

posicionamiento político-sanitario que nos sitúa en el marco de la Ley Nacional de Salud 

Mental de Argentina Nº 26.657. En este sentido, me permito revisar nuestras prácticas 

clínicas a fin de ensayar respuestas (especialmente) al conjunto de la población que 

abordamos desde el Primer Nivel de Atención y para lo cual, es pertinente revisar el marco 

histórico que ubica a determinado segmento de la población en condición de 

vulnerabilidad producto de decisiones políticas neoliberales. 

Nuestro punto de partida lo ubicamos en la comprensión de que el paciente es un 

sujeto de derecho que está padeciendo. Esta es la mirada política institucional, que 

implementamos en el Hospital Nacional en Red a través del Ministerio de Salud de la 

Nación y que se enmarca en una decisión de Modelo de País (nacional y popular) que 

estamos llevando a cabo. 

La ley de Salud Mental dice: 

 
CAPÍTULO I – Derechos y garantías 

ARTÍCULO 1º.- La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección 

de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos 

humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio 

nacional (…) 

 

Y establece que: 

 
CAPITULO II  

ARTÍCULO 4º.- Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las 

políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales 

e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente 

ley en su relación con los servicios de salud.” 

 

En este sentido, es importante que podamos pensarnos como sujetos con pleno 

derecho a la asistencia psicosocial; se trata de entender que cuando hablamos de salud, 

lo estamos haciendo en el sentido más amplio. Este cambio en el modelo de intervención, 

favorece al conjunto de los ciudadanos que ahora se encuentran alojados por un Estado 

presente que garantiza el bienestar de todos.  
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Desde las diferentes modalidades de atención, podemos dar cuenta que la 

singularidad privilegia al sujeto colocándolo en el centro de atención y no así a la sustancia, 

siendo parte de una red aún mayor que comprende al conjunto de la comunidad. Este 

nuevo perfil de intervención social, que implica a una estrategia de reducción de riesgos y 

daños, se propone alojar al otro en una mirada hospitalaria; recuperando la política 

sanitaria heredada del Médico Sanitarista Ramón Carrillo, quien planteo: “Solo sirven las 

conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo.” 

Esta concepción de la Salud, es la que retomamos por su profundo contenido y 

contemporaneidad, es la propuesta sanitaria por excelencia que llevamos adelante.  

Pero no podemos dejar de historizar al sujeto con el cual trabajamos, quien a lo 

largo de la historia ha sido estigmatizado a través de diferentes categorías. La sociedad se 

ha encargado de instalar en determinados sujetos la condición de: inservibles, excluidos, 

diferentes, defectuosos, desechables... esta significación ha ido variando según las 

conveniencias socioeconómicas-políticas de época, así como también los métodos 

empleados para ello.  

Así, la exclusión se naturaliza y la mirada deja de ver, invisibilizando a los que 

menos recursos poseen. Pablo Gentili, en su ponencia presentada en Rio de Janeiro, 

formula con claridad los modelos de exclusión: 1) a modo de exterminio; 2) como 

mecanismo de reclusión; 3) la práctica de segregar incluyendo. La primera de ellas, la 

encontramos en distintos escenarios desplegados en la historia política y a niveles 

mundiales; este modelo tiene como finalidad la supresión completa mediante prácticas de 

exterminio consumado por regímenes que han aniquilando culturas, pueblos y 

generaciones completas, imponiendo dictaduras feroces. La segundase refiere al destino 

que se les da a los presos, a los niños judicializados, ancianos, locos, etc., confinándolos 

al olvido y la humillación. 

Y por último, “la práctica excluyente: que segrega incluyendo”, estos grupos no son 

exterminados ni recluidos, sólo están allí asumiendo que nacieron con el destino de: “sin 

derechos”, en consecuencia invisibilizados en la trama social. 

Estos diferentes mecanismos, que Gentili recupera del análisis sociológico que 

realiza Robert Castell, dan cuenta de las distintas maquinarias políticas que se han 

utilizado y utilizan en las sociedades, para resolver las diferentes problemáticas que se les 

presentan. 

Los gobiernos liberales y neoliberales, nos han dejado este saldo de locura, miseria 

y olvido. Las instituciones de encierro no han podido dar respuesta a estas problemáticas, 
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generando sujetos dominados/domesticados y una larga historia de fracasos terapéuticos. 

Muchos de estos sujetos, son la población con la que nos proponemos trabajar en este 

Primer Nivel de Atención de la salud; desde un Estado presente nos preguntamos ¿Cómo 

propiciamos recursos efectivos con respuestas que alberguen a ese Otro desamparado y 

a la intemperie? Si partimos de considerar que las políticas públicas, generan lazos entre 

el Estado y la sociedad civil y las políticas estatales son parte de un proceso social que 

surgen a través de un tejido que se va tramando alrededor de un tema o un problema, la 

ley de Salud Mental da cuenta de ello como respuesta, redefiniendo al uso problemático 

de sustancias como parte de un problema de Salud. De este modo, desde el Hospital 

promovemos un nuevo modelo de intervención que deja atrás abordajes asistencialistas y 

prácticas manicomiales, interrogando las prácticas clínicas para pensarse 

interdisciplinariamente y dar respuestas reales a problemáticas reales. 

Hemos podido revisar y comprobar que ninguna política de encierro, exclusión o 

hacinamiento contribuyen a la cura de una persona. A modo de cierre y compromiso 

ideológico-político de nuestra práctica, podemos reafirmar que: “Frente a las 

enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social 

de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas.” 

 

 



245 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM RELAÇÃO AO ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS NA MESORREGIÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA, MG 
 

 

Albér Carlos Alves Santos (UFVJM) 

 

 

A abordagem proibicionista sobre as drogas prioriza o embate e a “guerra contra 

as drogas”. As limitações atreladas a esse discurso abriram espaços para novas 

perspectivas, sobretudo a partir do movimento da proposta de redução de danos ao uso 

prejudicial das drogas. No contexto regional do Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas 

Gerais, em consonância com a realidade nacional são observados os limites e 

possibilidades na implantação e efetivação de políticas públicas no atendimento da 

população em uso prejudicial de álcool e outras drogas.  
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CONVERSAR EM RODA: 
relatos de troca de experiências 

 

 

Eloá Amaral Guimarães Santos Lemos (FMS) 

Maria Alice Bastos Silva (UFF) 

Ândrea Cardoso de Souza (UFF) 

 

 

O grupo “Roda de Conversa” foi um projeto que aconteceu com o intuito de 

possibilitar trocas de experiências. Ele aconteceu no Centro de Atenção Psicossocial – 

(CAPSad) que presta assistência aos usuários que fazem uso prejudicial de álcool e/ou 

drogas de um município do Estado Rio de Janeiro. Participaram desta atividade, 

profissionais da equipe composta por, profissionais, residentes de saúde mental, alunos 

de graduação do Projeto de Educação pelo Trabalho – PET Saúde Mental/Universidade 

Federal Fluminense e usuários maiores de 18 anos, acolhidos nesse serviço. 

Em reunião de equipe desse serviço foi colocado para os profissionais que 

cuidassem junto aos usuários a forma como eles se apresentam, higiene pessoal precária, 

a maneira pouco cordial como se dirigem aos colegas de trabalho eram as principais 

dificuldades que foram colocadas.  

Este é um projeto que faz parte da proposta de reinserção social dos usuários em 

tratamento através do trabalho em que a prefeitura libera uma verba para o 

desenvolvimento de atividades em diferentes serviços da rede de saúde mental com 

remuneração por hora trabalhada e tem como referência o salário mínimo. 

Este projeto está posto no contexto da Reforma Psiquiátrica brasileira e enquanto 

um movimento social propõe a transformação de algumas concepções sobre a loucura e 

sobre a diferença. Para isto propõe também que a reinserção social do usuário que faz 

uso prejudicial de álcool e outras drogas via trabalho, seja conduzida estrategicamente 

através dos projetos de reinserção social da saúde mental. Na esteira dessa orientação 

foram criados vários projetos respaldados em legislações pertinentes ao campo e 

destacamos a portaria interministerial nº 353, de 7 de março de 2005, que instituiu a 

parceria entre a Economia Solidária e a Saúde Mental, onde os serviços como os CAPS e 

os Centros de Convivência investem na produção de atividades no campo da cultura e são 

incluídos nos debates e construção de projetos articulando novas ferramentas para a 

inclusão social. Cada vez mais se busca um distanciamento da antiga reabilitação pelo 

trabalho no marco asilar em que a direção do trabalho era ocupar o tempo. 
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Foi neste contexto e a partir dessas direções que acolhemos a demanda da equipe 

e propusemos aos usuários que tivéssemos oito encontros, uma vez por semana, sempre 

no mesmo dia e horário, e que inicialmente teríamos como objetivo específico atender ao 

pedido do profissional responsável por articular um dos projetos de reinserção social pelo 

trabalho deste CAPS. Isto porque ao longo das conversas verificamos que o objetivo 

deveria ser a troca de experiências e que o assunto era livre e operou por meio das falas 

e trocas pelos participantes. No decorrer dos encontros o assunto que mais se destacou 

foi o trabalho. Este tema surgiu, pois, um dos usuários falou do quanto queria trabalhar e 

que estava frequentando o “grupo de trabalho” do Centro de Convivências, serviço que 

também faz parte da rede de saúde mental deste município e presta assistência via 

atividades de trabalho, cultura e lazer . A partir desta fala, outros usuários puderam falar 

do desejo de trabalhar . Um usuário fala do desejo de retomar sua profissão de 

cabeleireiro, outro fala de várias oportunidades de trabalho que apareceram, porém não 

conseguiu nenhuma das vagas, pois estava em situação de rua e sendo assim não tinha 

comprovante de residência.  

Outro tema da Roda de Conversa foi sobre a questão do auto-cuidado. Que para 

muitas vagas de empregos “pessoas feias” não são selecionadas. Discutimos questões de 

vestimenta, de como se portar em uma entrevista, do que falar e lembramos mais uma 

vez do “grupo de trabalho” do Centro de Convivências, que é um espaço para se discutir 

essas coisas também. Como citamos anteriormente esta era a demanda da equipe, mas 

surgiu apenas em um único encontro. 

Foi abordado no grupo o quanto alguns sentiam saudades dos grupos de pessoas 

que participavam na época que trabalhavam, das amizades, do dia-a-dia. Um usuário. 

relatou que não sentia e que não possuía muitas amizades por seu jeito mais reservado. 

Disse também que não gostava do clima de competição que havia na empresa e que era 

incentivado pelos chefes bem como não gostava de seguir ordens. “O que gostava muito 

era de voar”, nesta hora falou muito sobre os lugares que já viajou, sobre sua função, seus 

olhos brilhavam. 

Em outro encontro um dos usuários relatou como seu ambiente de trabalho e a 

droga (neste caso a bebida) estavam relacionados. Ele e seus colegas trabalhavam num 

bar, passavam ali muitas horas discutindo e analisando as situações de trabalho. 

Destacamos esses recortes para pontuar que o trabalho apesar de ter sido o tema 

central, apareceu nas conversas com perspectivas diferentes. A narrativa produzida por 

esses encontros teve um fio condutor e nuances importantes. O grupo de fala é potente e 
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essas trocas produziram movimento, autonomia e contratualidade. Falamos da função do 

trabalho para cada um; das dificuldades encontradas com e sem drogas; do auto cuidado; 

da relação entre trabalho e droga e principalmente como esses usuários são sujeitos, com 

suas histórias e singularidades. E como notamos no decorrer dos encontros que o objetivo 

primordial era a troca de experiências foi possível transmitir ao restante da equipe muitos 

relatos dos usuários que só apareceram neste grupo e que apostamos que contribuiriam 

no cuidado diário dos usuários, como também, tivemos como retorno dos mesmos que a 

roda proporcionou de forma diferenciada espaços de acolhimento. 

 

Palavras-chaves: cuidado, acolhimento, reinserção social.  
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EDUCAÇÃO POPULAR E PRODUÇÃO DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL: 
a experiência da I Oficina de Saúde Mental ESP-MG e MST* 

 

 

Ana Regina Machado (ESP-MG) 

Bianca Rückert (MST) 

Marcelo Arinos Drummond Junior (ESP-MG) 

 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a “Oficina de educação popular em 

saúde mental para populações assentadas e acampadas em projetos de reforma agrária 

de Minas Gerais”, realizada pela Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – 

ESP MG e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, entre novembro 

de 2012 e junho de 2014.  

A Oficina foi uma conquista do MST na Jornada de Lutas dos Movimentos Sociais, 

realizada em 2011, que apresentou uma série de reivindicações ao Governo de Minas 

Gerais. A realização da Oficina justificava-se pelas dificuldades enfrentadas pelas 

lideranças de saúde na produção de cuidados em Saúde Mental, principalmente em 

situações de crise e uso prejudicial ou dependência de drogas, nos assentamentos e 

acampamentos de Minas Gerais. O Movimento, que busca construir formas particulares 

de cuidado a partir de seus princípios, da sua compreensão sobre o processo saúde-

doença e das práticas populares de cuidado, compreendeu a importância de estabelecer 

diálogos e buscar novas contribuições que pudessem subsidiar a produção de cuidados 

em Saúde Mental.  Os trabalhadores da ESP MG, quando convidados a participar desse 

diálogo, prontamente aceitaram e se comprometeram com o processo de construção da 

Oficina, que se desenvolveu a partir de muitas conversas em torno de práticas e saberes 

de ambos os atores. Estes, desde o início, sinalizavam proximidades entre as lutas pela 

saúde, pela terra e antimanicomial.  A ação foi elaborada e desenvolvida de maneira 

compartilhada por trabalhadores da ESP MG e por militantes do Setor Saúde do MST e 

contou com muitos colaboradores. 

A Oficina compreendeu a formação de 140 pessoas, distribuídas em duas turmas, 

que foram constituídas por lideranças de saúde de cerca de 30 assentamentos e 

acampamentos do MST e por trabalhadores da gestão e da atenção do Sistema Único de 

Saúde – SUS dos municípios onde os assentamentos e acampamentos estavam 

localizados. A Oficina envolveu a realização de etapas presenciais desenvolvidas na ESP 

MG, por meio da utilização de diferentes estratégias pedagógicas como exposições 
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dialogadas, rodas de conversa, oficinas práticas (massoterapia, tai chi chuan, exercícios 

teatrais, manipulação de florais), trabalhos em grupos, dramatizações e intercâmbio de 

experiências, com a participação de colaboradores de diferentes inserções (movimentos 

sociais como a Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental, Movimento 

Nacional de População de Rua, Pastoral de Rua, entidade Redutora de Danos, MST; 

instituições formadoras, como a UNB, a UFMG e a ESP MG, serviços de saúde e grupos 

culturais – como as Meninas de Sinhá, Xicas da Silva e Persona Grata). Foram realizadas 

também etapas locais nos assentamentos e acampamentos, sob o acompanhamento dos 

coletivos regionais do MST, que buscavam dar continuidade às problematizações, 

reflexões e aprendizados e, em algumas situações, aos diálogos iniciados com os 

trabalhadores do SUS nas etapas presenciais. Todas as etapas foram planejadas e 

realizadas de maneira a proporcionar reflexões e vivências sobre as temáticas da saúde 

do campo, saúde mental e uso abusivo de álcool, a socializar saberes populares e 

sistematizados de cuidado, além de buscar construir, de forma compartilhada pelas 

lideranças de saúde do MST e pelos trabalhadores do SUS, cuidados em Saúde Mental. 

Ao final, a Oficina produziu o caderno “Cuidados em Saúde Mental: diálogos entre o MST 

e o SUS”, que apresenta a sistematização da experiência, bem como seus aprendizados. 

Nessa experiência, os trabalhadores da saúde (da gestão, da atenção e da 

formação) puderam tomar conhecimento, a partir dos relatos e das experiências das 

populações assentadas e acampadas, da realidade dos serviços de saúde e do quanto 

elas têm negado, em algumas situações, os princípios do SUS (universalidade, equidade 

e integralidade). Os trabalhadores da saúde puderam também compreender que o MST, 

além de vivenciar e realizar suas lutas, também se ocupa da produção de cuidados e da 

produção da vida. Na Oficina também foi possível compreender que a produção de saúde, 

inclusive a de Saúde Mental, não ocorre apenas em espaços institucionalizados de 

cuidado, a partir dos saberes e práticas dos trabalhadores de saúde. Por outro lado, os 

militantes do MST, a partir do diálogo com os trabalhadores de saúde, puderam 

desenvolver outros olhares e conhecer novas possibilidades de abordagem das pessoas 

com sofrimento mental grave ou em uso prejudicial de drogas, a partir dos cuidados 

propostos no campo da Saúde Mental, a partir das contribuições da Reforma Psiquiátrica 

e da Redução de Danos. Puderam perceber, ainda, as dificuldades dos trabalhadores do 

SUS para assegurar qualidade em suas práticas.  Assim, a partir da socialização de 

saberes e práticas, desenvolvida em espaços de reconhecimento, respeito e acolhimento, 
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foi possível propor e iniciar práticas compartilhadas e solidárias de cuidado no campo da 

Saúde Mental.  

Pode-se afirmar que a Oficina propiciou reflexões sobre a importância de diálogos 

entre o SUS e os movimentos sociais na produção do cuidado em Saúde Mental. A Oficina 

evidenciou, ainda, potencialidades das práticas educativas participativas na afirmação da 

cidadania e na luta pela conquista de direitos sociais, inclusive, o direito à saúde e à saúde 

mental. 

 

Palavras-chaves: cuidado em saúde, saúde mental, educação popular.  
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ENTRE INTERVENÇÃO E FORMAÇÃO: 
o encontro Guia GAM e a saúde mental 

 

 

Michele da Rocha Cervo (UFRGS-UNICENTRO) 

Analice de Lima Palombini (UFRGS) 

Julia Dutra (UFRGS) 

Antonio Bollis de Oliveira Neto (UFRGS) 

Julia Bongovanni (UFRGS) 

Leticia Pesser Ehlers (UFRGS) 

Sandra Zanatta Guerra (UFRGS) 

 

 

Esse trabalho tem como base a pesquisa “Implementação e descentralização da 

estratégia da gestão autônoma da medicação (GAM) no estado do RS: efeitos de 

disseminação”, uma das pesquisas que vem sendo desenvolvida pelo grupo de Pesquisa 

Travessias – narrações da diferença. Esta pesquisa surge como um desdobramento das 

produções de pesquisas anteriores onde a estratégia GAM foi a articuladora dos percursos 

de intervenção. Os estudos sobre a GAM tiveram início no Brasil com o estudo multicêntrico 

UNICAMP-UFF-UFRJ-UFRGS – “Pesquisa avaliativa de saúde mental: instrumentos para a 

qualificação da utilização de psicofármacos e formação de recursos humanos – GAM-BR” 

(CNPq – 2009), que objetivou a construção da versão brasileira do Guia de Gestão 

Autônoma da Medicação (GUIA GAM-BR), a partir da tradução e adaptação do Guia de 

Gestão Autônoma da Medicação (GUIA GAM) – instrumento criado pelos serviços 

alternativos de saúde mental no Quebec, Canadá. O guia tem como foco às pessoas com 

transtornos mentais graves, criando espaços de fala sobre a experiência de uso de 

psicofármacos, e a busca pelo compartilhamento das decisões, sobre o uso de 

medicamentos, entre profissionais e usuários.  A primeira pesquisa foi realizada através 

de grupos de intervenção em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas cidades de 

Campinas-SP, Rio de Janeiro-RJ e Novo Hamburgo-RS, com a participação de usuários 

desses serviços. A construção da versão final do GUIA GAM brasileiro partiu das 

modificações propostas pelos grupos de intervenção em cada campo, após debates em 

reuniões multicêntricas, com a presença de pesquisadores, trabalhadores e usuários dos 

três centros. (ONOCKO-CAMPOS et alli, 2012). 

A segunda pesquisa – “Guia GAM como dispositivo de intervenção e formação em 

serviços de saúde mental” – realizada no RS, em três CAPS da região metropolitana 

(capital, São Leopoldo e Novo Hamburgo) – com pesquisas correlatas no RJ e Campinas 
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(SP) – ocupou-se da revisão final do Guia e da formulação do Guia de Apoio a Moderadores 

da GAM, onde encontramos diretrizes e orientações para as intervenções em grupo nos 

serviços de saúde mental. 

Observamos desde o primeiro estudo a potência do Guia GAM como uma 

ferramenta para o enfrentamento de questões e desafios que atualmente a política de 

saúde mental, alinhada as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, tem nos colocado. Essas 

pesquisas valorizaram a experiência dos usuários como sujeitos de direitos, promoveram 

a prática da lateralização congestiva no CAPS; a inclusão de residentes, trabalhadores e 

gestores na discussão com os usuários sobre sua experiência de uso de medicamentos 

psiquiátricos; criação de espaços para o protagonismo dos usuários na construção dos 

seus projetos terapêuticos; potencialização da autonomia dos usuários a partir da 

participação ativa nos grupos; apoio, no processo de grupalização, não só com relação a 

troca de experiências, mas também com o interesse e o cuidado com o outro (PALOMBINI, 

2015). 

Os três campos de pesquisa uniram-se para a construção do Guia de Apoio a 

Moderadores da GAM, como um norteador e orientador para o uso do Guia GAM, 

apostando na preservação dos princípios da autonomia e da cogestão que orientaram a 

sua formulação. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do RS, através da gestão de Saúde 

Mental, Álcool e Outras Drogas adotou a ferramenta GAM, com o apoio institucional 

ocupou-se da apresentação do material e realização dos grupos, disponibilizando Guias 

aos CAPS e a outros serviços de saúde interessados.  

O projeto atual traz como campo, a implementação e disseminação da estratégia 

GAM no Estado, buscando acompanhar os efeitos que a experiência do uso do Guia produz 

entre o encontro com trabalhadores, usuários, gestores. A pesquisa é multicêntrica, 

coordenada pelo grupo de pesquisa da UFRGS, com participação de pesquisadores da 

UFPel, UFSM e Univates, e inclui quatro regiões do Estado (Metropolitana, Vale, Centro-

Oeste e Sul). 

Inspirados pelo método Paidéia, estamos realizando rodas de conversa com a 

participação de trabalhadores, usuários dos serviços, que estão envolvidos no processo 

de moderação dos grupos GAM, e pesquisadores. A partir das rodas serão construídas 

narrativas que acolham e indiquem caminhos para a compreensão das diferentes 

experiências, e os processos desencadeados pelo Guia GAM. Em Walter Benjamin 

buscamos pistas para reinventar o lugar das narrativas na contemporaneidade, e em 

Foucault a escrita como uma das técnicas do cuidado de si. 
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Dessa forma, entendemos que esse estudo está atravessado por linhas que 

compõem a ideia de pesquisa-intervenção, segundo Barros, 2007; PALOMBINI et al, 2013, 

dando ênfase para a implicação do pesquisador no processo de pesquisa, onde tanto o 

pesquisador como o pesquisado, se coproduzem na tessitura da pesquisa, afirmando a 

indissociabilidade entre fazer-saber, processo esse sempre aberto e permeável pela 

experiência.  

Apostamos que as rodas de conversa se configurem em espaços de formação e 

criação de outras formas de produção de cuidado e escuta no campo da saúde mental, 

analisando o lugar da estratégia GAM nesse processo de criação e colheita de experiências 

localizadas na dimensão do coletivo. 
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FINA FLOR: 
seguindo as pétalas de Margarida para a problematização da internação compulsória 
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Vitor Duncan Marinho (UFF) 

 

 

Este trabalho problematiza atravessamentos sobre a produção do “louco perigoso”, 

considerando o controle e a dominação exercidos sobre este sujeito, a partir do 

saber/poder imprimido pelo discurso psiquiátrico e justiça criminal que é parte 

fundamental na execução de sanções como: medida de segurança e internação 

compulsória. Assim, utilizaremos um caso como analisador da internação compulsória no 

norte fluminense, em que o município de referência tem ocupado a primeira posição desta 

prática no Estado do RJ, parte dos estudos e intervenções do Grupo de Pesquisa e 

Extensão Saúde Mental e Justiça Criminal da UFF/ Campos dos Goytacazes. 

 Segundo Foucault (2001) o discurso psiquiátrico em matéria penal tende a 

transformar a figura do louco em um “monstro perigoso” através de generalizações 

governadas pela moral. A presença da periculosidade ligada à figura do louco faz com que 

o efeito do delito cometido por este seja potencializado e visto como justificativa para que 

seja afastado do convívio social, atribuindo-lhe vários comportamentos “anormais”. 

Esta problemática também é feita por Canguilhem (1966), que ao contrapor o modo 

de pensar da medicina de sua época, entendia a “doença” como produtora da perda de 

funcionalidade individual. Mesmo que esse comportamento “anormal” pudesse estar 

correlacionado à causa e efeito de um comportamento, por ser singular a cada indivíduo, 

impossibilitaria a causa do mesmo efeito em todos, tornando ilógica e reducionista a 

generalização. É através da criação da figura do “louco perigoso” que a psiquiatria se 

legitima, passando a subsidiar o poder judiciário, tendo em vista, a sua suposta 

competência referente à determinação do “grau” ou mesmo da existência de 

periculosidade ou de sua cessação. Devido ao status atribuído à psiquiatria de saber 

científico sobre a loucura e ao direito de um saber sobre a conduta legal, quando proferido 
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por um psiquiatra, esse discurso é tomado como científico e quando usado por um juiz é 

dado como correto. Sendo assim, a aliança destes aparece para sociedade e ganha status 

de verdade inquestionável.  

A partir da criação do Código Penal de 1940, a periculosidade passa a ser o motivo 

da execução da medida de segurança, como forma de proteger a sociedade daquele que 

“é perigoso”. Esta medida é prevista no Código Penal Brasileiro para casos em que o autor 

do delito é considerado “doente mental” e incapaz de entender o caráter ilícito do ato, 

sendo classificado como inimputável e não passível de pena, substituindo-se a pena pela 

aplicação da medida de segurança que institui o tratamento obrigatório. Apesar de o 

tratamento ambulatorial ser uma das determinações possíveis para o cumprimento da 

medida, na maioria das vezes, é determinado que seja cumprida através da internação 

em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Considerando que Foucault chama 

de controle da virtualidade, do comportamento que o sujeito pode vir a apresentar, 

percebe-se que o período das internações passa a ter tempo indeterminado, já que a 

medida de segurança não atua somente como uma penalidade pelo delito cometido, mas, 

sobretudo, para o controle e segurança social, e só será extinta quando houver um laudo 

psiquiátrico, atestando a cessação da periculosidade do interno. 

A internação compulsória é outra prática que se sustenta no discurso de minimizar 

e evitar possíveis danos futuros. Prevista em lei, se dá por meio de determinação judicial, 

a partir da realização de uma denúncia, sendo supostamente utilizada como último 

recurso, no intuito de minimizar os riscos de um sujeito contra si mesmo ou a terceiros. 

Tomaremos um caso de internação compulsória como analisador desta medida judicial. 

Margarida (nome fictício) morava no Rio de Janeiro com sua única filha quando 

perdeu sua guarda por manter a criança vivendo em “situação de risco”, porque vivia com 

ela em uma casa pequena mantida sempre fechada por acreditar que alguém a invadiria. 

Posteriormente, retornou à sua cidade de origem no Norte Fluminense, passando a morar 

temporariamente com uma tia. Por duas vezes, devido aos seus delírios, foi internada. 

Após receber alta, passou a morar em um barraco no terreno da família, situado na mesma 

rua em que esta tia residia. Este período de moradia originou alguns incômodos em seus 

vizinhos, pois, segundo eles, as más condições de higiene do seu barraco traziam ratos 

para vizinhança, além de se sentirem incomodados quando ela procurava comida no lixo 

e se mantinha isolada socialmente. Por isso, os vizinhos a denunciaram ao Ministério 

Público, que determinou sua internação compulsória. Com laudo composto pelo 

diagnóstico de “esquizofrenia residual”, e “grave problema social e econômico”, sem 
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vontade de ir ao Rio de Janeiro morar com a filha ou com a tia que a acolheu, e sem vagas 

para a residência terapêutica do município, está internada em um hospital psiquiátrico 

privado desde fevereiro de 2013, até os dias atuais. Privada de liberdade e sem 

perspectiva para a desinstitucionalização, permanece refém de saberes e práticas de 

confinamento violadoras de direitos humanos. 

           Este caso possibilita questionar a criminalização da loucura, a judicialização da vida 

e da pobreza, as medidas higienistas que vêm sendo feitas através da internação 

compulsória, e também através das medidas de segurança; evidenciando o poder de 

controle social através da aliança entre psiquiatria e justiça.  

          Tais práticas desafiam o campo da saúde mental coletiva a produzir intervenções 

jurídico-políticas e socioculturais, para além das teórico-conceituais e técnico-

assistenciais, como aponta Amarante (2000), para o que a formação-intervenção tem 

papel fundamental na transformação dos modos de saber e lidar com a loucura.  O que 

implica em afirmar diferenças, abrindo possibilidades de existência e de relação social 

pautadas na autonomia, na liberdade para o exercício da cidadania e garantia de direitos 

humanos. Assim, pretende-se construir o projeto terapêutico singular para sua 

desinstitucionalização, intervindo junto ao MP e acionando a rede psicossocial, a família e 

construindo alternativas para moradia e apoio social, com tratamento em liberdade.  
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HOSPITAL NACIONAL EN RED: 
una experiencia a la luz de la ley de salud mental 
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El presente trabajo intentará dar cuenta de las prácticas que se vienen 

desarrollando en el Hospital Nacional en Red especializado en Salud Mental y Adicciones 

“Laura Bonaparte”, el cual es nombrado en el año 2013 como organismo de aplicación de 

la Ley Nacional de Salud Mental. Ley (Nº 26.657) que rige para todo el territorio argentino 

y su función se centra en la protección de los derechos de las personas con padecimiento 

mental, sujetos ausentes (¿u “olvidados”?) en legislaciones precedentes. La 

responsabilidad de llevar adelante el proceso de reforma planteado por la citada norma 

se asocia con la constitución del Hospital como referencia para el resto de las instituciones 

de salud. Por ello desde hace casi tres años se vienen llevando adelante profundas 

transformaciones, nuevas modalidades de trabajo y abordaje clínico, redefiniciones de 

conceptos, dando lugar así a un pensamiento institucional que nos permite estar a la altura 

de las obligaciones asignadas.  

Para cumplir el objetivo propuesto consideramos adecuado citar algunos de los 

artículos de la mencionada ley, sobre todo aquellos que sostienen con mayor claridad las 

transformaciones y prácticas actuales. Intentaremos transmitir cómo son interpretados e 

interpelados en nuestro quehacer cotidiano.  

Imposible desasnar el camino sin hacer referencia al artículo 4to que define la 

inclusión de las adicciones como parte integral de la atención en salud mental. Su 

importancia radica en varios factores: los efectores de salud en general, y los de salud 

mental en particular, incluyen en su atención a algunos pacientes y excluyen a otros. Este 

rechazo puede basarse en que el motivo de consulta no representa una entidad que se 

atienda en el efector, es decir, una institución de salud decide no atender determinada 

patología. Las adicciones para los efectores de salud mental, son un claro ejemplo: la 

mayoría de ellos transmite a los pacientes que “en el lugar no atienden adicciones, por eso 

deben dirigirse a…”. Esta respuesta evidencia la noción de que la adicción es una 

enfermedad y no parte integrante de una problemática más amplia, refutando así con 

nuestra comprensión de la complejidad del asunto. Concebimos al consumo como parte 
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de un padecimiento más profundo en el que los efectores de salud tienen mucho por 

hacer. De esta forma entendemos que el modelo médico-hegemónico -de tanta pregnancia 

en las instituciones de salud- define prácticas y conceptos que logran excluir muchas veces 

en lugar de alojar a quien padece. He allí la definición de uno de los conceptos en que 

basamos nuestro funcionamiento: la accesibilidad.       

Otro de los artículos que nos parece importante señalar define un concepto sobre 

el que la ley redunda una y otra vez: la interdisciplina. Define que “[…] Debe promoverse 

que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por 

profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la 

autoridad competente…”. Es necesario aclarar que la aplicación de la interdisciplina es 

una tarea de suma complejidad, dado los diversos recorridos de los profesionales 

intervinientes y sobre todo de las formaciones disciplinares que suelen trazar barreras más 

que permitir la conjunción de conceptos en pos de la construcción de un saber colectivo. 

En la constante búsqueda por su instalación, se han definido coordinaciones conjuntas 

para distintos dispositivos integradas por profesionales psicólogos, psiquiatras y 

trabajadores sociales, como así también se dispone para cada paciente un equipo con la 

presencia de las mismas disciplinas. Con esto afirmamos que la atención del proceso de 

salud-enfermedad sólo puede ser abordada desde las múltiples disciplinas intervinientes, 

y que la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socio-

económicos, culturales, biológicos y psicológicos. 

El artículo 12º profundiza la misma temática, haciendo especificaciones sobre el 

rol de la medicación, y define que “[…] debe promoverse que los tratamientos 

psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios”. De esta 

forma se hace hincapié en que el funcionamiento del equipo sea integrado. Se intenta a 

su vez que no sea una disciplina la que comande el tratamiento, sino que cada una tiene 

la responsabilidad de aportar a la construcción colectiva que se hace en el marco de la 

interdisciplina.  

Por último nos resulta importante mencionar la conceptualización que hacemos 

de la internación, y cómo la efectivizamos.  

La ley, en sus artículos 14, 15, 18, 20 y 23 define que “[…] la internación es 

considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y sólo puede llevarse a 

cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones 

realizables en su entorno familiar, comunitario o social”. “[…] la internación debe ser lo 

más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios”; “la persona 
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internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el 

abandono de la internación”; “la internación involuntaria de una persona debe concebirse 

como recurso terapéutico excepcional […] y sólo podrá realizarse cuando a criterio del 

equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros”. “[…] 

el alta, externación o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no requiere 

la autorización del juez […] el equipo está obligado a externar a la persona o transformar 

la internación en voluntaria apenas cese la situación de riesgo cierto e inminente”. 

Todo este cuerpo de normativas en referencia a la internación tiene sin dudas el 

objetivo de dar cumplimiento efectivo a los derechos de los pacientes con padecimiento 

mental. Su observación continua nos pone en la necesidad de estar presentes, poner el 

cuerpo. Dejando de ser agentes de un sistema que expulsa, y que nos permite estar a la 

altura de intentar resolver integralmente y desde un enfoque de derechos la problemática 

de quien consulta. 

Es un trabajo diario, continuo y de gran esfuerzo, pero sólo un proceso así que 

requiera reformas intensas, con una normativa que lo sustente, y una lectura basada en 

la singularidad y desde la defensa de los derechos de los pacientes, es el que puede 

transformar la realidad y dar una respuesta más adecuada a quienes consultan poran un 

padecimiento mental. 
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INTERROGANTES EN TORNO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DESDE 

EL PROGRAMA “VUELTA A CASA”* 
 

 

Vanina Paula Catalán (Hospital Nacional en Red/Argentina) 

 

 

La puesta en marcha del Programa “Vuelta a casa”, pautado en el Plan Estratégico 

2013-2015 del Hospital Nacional en Red especializado en salud mental y adicciones, 

suscitó una serie de reflexiones en torno a la externación de pacientes, y su horizonte: la 

integración social.  

Este programa inicia sus intervenciones en el año 2014, con sus bases fuertemente 

arraigadas en las circunstancias actuales de la población que mayoritariamente es 

atendida en el Hospital Nacional en Red. Su objetivo principal es acompañar la externación 

de pacientes y revertir los efectos de la institucionalización prolongada en salud mental, 

producto de lógicas de tratamiento asilares y manicomiales anteriores a la Ley Nacional 

de Salud Mental Nº 26.547/101. 

En la construcción de un proceso de externación se ponen en juego dimensiones 

de diversa naturaleza: el aspecto económico, habitacional, cultural, el sostén de espacios 

de referencia, el despliegue de capacidades, la continuidad del tratamiento, la 

incorporación en espacios de práctica laboral, entre otras cosas; los cuales requieren del 

sostén profesional y el compromiso interdisciplinario.  

El Programa “Vuelta a casa” contiene dos componentes fundamentales: el apoyo 

económico y el acompañamiento interdisciplinario. El primero consta de un monto de 

dinero de carácter mensual enmarcado en un proyecto concreto que se elabora por el 

equipo interdisciplinario tratante, el Programa Vuelta a casa y el paciente. El segundo, 

refiere a la conjunción de diversos actores involucrados en la situación –equipo encargado 

del tratamiento, profesionales del programa, efectores de otras áreas ministeriales-, 

aunando esfuerzos en una intervención articulada y pensada en la singularidad del 

paciente. 

                                                 
1 La Ley Nacional de Salud mental Nº 26657/10 en el Capítulo VII, art. 14 y 15 establece que la internación 

es un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y en ningún caso puede indicarse o prolongarse para 

remediar problemáticas sociales.  Por lo tanto, el otorgamiento   de   un   subsidio   económico   se   plantea   

como   una   estrategia indispensable para aquellos pacientes que, aun disponiendo de familiares o entorno 

de referencia, requieren del apoyo económico necesario para su integración social.  
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En este punto, la experiencia vivida durante un año de implementación del 

Programa “Vuelta a casa” nos reveló la potencia del quehacer interdisciplinario a la hora 

de reinventar estrategias para la integración, y los obstáculos que aún debemos enfrentar 

al interior del equipo de trabajo en pos de diseñar, acompañar y sostener cada proyecto 

singular e integral. 

La conjunción de estos elementos a la hora de avanzar con un proceso de 

externación, instala el desafío de cuestionarnos qué entendemos por integración social, 

por comunidad, lazo social y vínculos de referencia, construcción de un entramado social 

o red, y qué aspectos se incluyen en este proceso para revertir prácticas asilares e 

internaciones reiteradas y prolongadas, ligadas a la estigmatización y expulsión social.   

En cualquier caso, el marco de referencia es el derecho a la salud, y su horizonte 

es la integración social. Y aquí hacemos un primer llamado de atención, en dos direcciones 

específicas: el concepto mismo de integración, y las prácticas que surgen de él. 

Por un lado, dejamos por fuera la idea de inclusión o reinserción social, ya que los 

supuestos que anteceden a estas caracterizaciones nos dicen que aquel que se encuentra 

atravesando una situación de internación se encuentra por fuera de la sociedad, excluido 

–como una posición estática y ahistórica-, y necesita reeducarse, aprender a insertarse. 

La mirada está puesta en cierta responsabilidad absoluta del individuo y no en la situación 

problemática (Cavalleri, 2008, pp. 40-43)2 que está atravesando. Allí se desdibuja la 

responsabilidad del Estado en la salud de la población, y la complejidad socio-histórica 

que define cualquier situación de padecimiento mental y/o consumo problemático.  

En relación a nuestra segunda dirección, consideramos que las prácticas que 

devienen de utilizar uno u otro término son claves para pensar los alcances del Programa 

Vuelta a casa. 

En la medida que nos posicionemos en términos de adentro/afuera, reeducación o 

reinserción, corremos el riesgo de centrar las posibilidades de un sujeto en relación al 

complejo trabajo-familia-educación-vivienda. Si sólo se tratara de la gestión o consecución 

de cuestiones tales como poseer una vivienda, conseguir un trabajo, alcanzar la 

                                                 
2 Utilizamos aquí la noción de situaciones problemáticas en lugar de “problemas sociales”, de acuerdo a lo 

planteado por la autora: “La noción de problemas sociales remite a la fragmentación y sectorización de lo 

social, donde es posible distinguir y separar un problema de otro, sin que altere sustancialmente la situación 

en la que se originan y suceden [...] se liga a una determinada forma de comprender la cuestión social, la 

que la entiende como efecto negativo del capitalismo, pero que es transitoria y superable dentro del mismo 

orden capitalista.”  Cavalleri, S. (2008). “Repensando el concepto de problemas sociales. La noción de 

situaciones problemáticas”. En: Castronovo, R; Cavalleri, S. (ed/comp.) Compartiendo notas: el trabajo social 

en la contemporaneidad Provincia de Buenos Aires, Ediciones de la UNLa, pág.43. 
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terminalidad educativa, como si ellas, por sí mismas, asegurarían cierto “éxito” en la 

búsqueda de la integración, la intervención sería igual con todos los sujetos, individualista, 

y seguramente más sencilla pero cargada de frustraciones profesionales posteriores. 

Aquellas personas que durante muchos años han ingresado y reingresado a 

diversos espacios de internación hospitalaria, comunidades terapéuticas, hogares 

transitorios, en la mayoría de los casos atravesados por intervenciones asilares y 

manicomiales; que han experimentado periodos prolongados en situación de calle o 

pasillo, u otras situaciones de extrema desafiliación (Castel, 2002) y vulneración de 

derechos fundamentales, han padecido el desgaste de la cotidianeidad, la fragilización o 

ruptura de su red vincular, la anulación de decisiones y prácticas tales como cocinar, elegir 

su vestimenta, qué me gustaría hacer durante el día, con quién me gustaría vivir, tan 

mínimas como significativas. 

Sin desestimar el complejo trabajo-familia-educación-vivienda pero 

enriqueciéndolo, las prácticas que derivan del concepto de integración social, se enfocan 

en acompañar proyectos de externación que contemplen no sólo incorporarse en aquello 

que el padecimiento y sus circunstancias contextuales y conexas lo excluyó, sino también 

en otorgar sentido y densidad al transcurrir cotidiano. Espacio de producción y 

reproducción de la vida, de construcción de las identidades, de participación activa del 

sujeto en los procesos y decisiones colectivas. 

Y es aquí, a los fines de otorgar mayor sentido al concepto de integración social, 

donde nos preguntamos cuál es el modo actual de concebir a “la comunidad”  y “lo 

comunitario”, qué dimensiones incluye la construcción de un entramado social o red, qué 

significado adquiere el apoyo económico brindado dentro de un proyecto y no como simple 

entrega de una ayuda económica; qué tipo de intervenciones aportan a revertir la expulsión 

del ámbito económico y cultural, y ser parte de un tejido de solidaridad y reciprocidad como 

sustancia del entramado social del sujeto. 

A partir de una serie de situaciones vividas durante la implementación del Programa 

“Vuelta a casa”, analizaremos estos interrogantes y las intervenciones que nos permitieron 

contribuir a reinventar prácticas en salud que contribuyan a una mejor calidad de vida. 

 

Referencias 

 

Brant Carvahlo, M. C. (1994) “O conhecimento da vida cotidiana: base necessária à 

práctica social”. En Netto, J. P.; Brant Carvahlo, M. C. Cotidiano: conhecimento e crítica. 

San Pablo. Cortez Editora. 



264 

 

 

Castel, R. (2002). La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires. Ed. Paidós.  

 

Castel, R. (2004). La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires. Ed. 

Manantial.  

 

Cavalleri, S. (2008). “Repensando el concepto de problemas sociales. La noción de 

situaciones problemáticas”. En Castronovo, R; Cavalleri, S. (ed/comp.) Compartiendo 

notas: el trabajo social en la contemporaneidad. Provincia de Buenos Aires, Ediciones de 

la UNLa. 

 

Dabas, E.; Perrone, N. (1999). Redes en salud. Buenos Aires. FUNCER. 

 

De Certeau, M. (1999). La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Vol. 1. México: 

Universidad Iberoamericana. 

 

Garello, S.; Ponzone, J.  (2008)  “Subjetividades inciertas, instituciones fragmentadas.  

Aportes para una lectura de las actuaciones profesionales contemporáneas”. En 

Castronovo, R y Cavalleri, S (comp.) Compartiendo notas. El trabajo social en la 

contemporaneidad. Buenos Aires, UNLa. 

 

Gianna, S. (2011); “Vida cotidiana y Trabajo Social: límites y posibilidades en la 

construcción de estrategias de intervención profesional”. La Plata. Revista Cátedra 

Paralela No 8. Pág. 48 a 68.  

 

Ley N° 26.657. Ley Nacional de Salud Mental. Decreto reglamentario 603/2013. Boletín 

Oficial, Buenos Aires, Argentina, 3 de diciembre de 2010.  

 

Netto, J. P. (2002). “Reflexiones en torno a la cuestión social”. En: VV. AA. Nuevos 

escenarios y prácticas profesionales. Buenos Aires: Espacio Editorial. 

 

Netto, J.P. (1997) Capitalismo Monopolista y Servicio Social. San Pablo. Cortez Editora. 

 

Propuesta y Planes de trabajo. Gobierno del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 

Ministerio de Salud. 

 

Resolución N° 079/14. Creación del Programa Vuelta a casa. Hospital Nacional en Red, 

especializado en salud mental y adicciones (Ex – Cenareso). Marzo de 2014.  



265 

 

LUTA ANTIMANICOMIAL: 
produção de autonomia possível?* 

 

 

Júlia Carvalho dos Santos (UFES) 

Adriana Leão (UFES) 

 

 

O grupo de pesquisa Políticas e Práticas em Saúde Mental, certificado pelo CNPq, 

desde outubro de 2014, tem como propósito discutir e aprofundar os vários aspectos que 

envolvem o campo da saúde mental na perspectiva das políticas e práticas produzidas no 

contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Temos trabalhado com os seguintes temas: 

saúde mental na atenção básica; uso abusivo de álcool e outras drogas; produção de 

clínicas e subjetividades e processos de cuidado no campo da atenção psicossocial e de 

inclusão social, reabilitação psicossocial e recovery. Um dos trabalhos de pesquisa tem 

produzido algumas investigações sobre a autonomia na Luta Antimanicomial, 

compreendendo o processo histórico que transformou a loucura em sinônimo de doença 

mental e o processo social de exclusão que emergiu na sociedade europeia, sobretudo no 

período que a soberania deu lugar ao Estado Moderno, que concedeu a psiquiatria o 

monopólio sobre o “sujeito louco”, compreendido como um dissidente social pela 

incapacidade de participar das trocas sociais assentada sobre o conceito iluminista de 

cidadania. Porém, desde a década de 1970 com as diversas mobilizações de grupos 

inconformados com os maus-tratos, agressões e torturas, sob a justificativa de cuidado, 

lutaram pelas transformações na Reforma Psiquiátrica. E no Brasil, no período mais 

obscuro da ditadura militar produziu-se novos modos de movimentações sociais, dentre 

essas, o Movimento da Luta Antimanicomial, que desde a década de 1980 luta “por uma 

sociedade sem manicômios”. Compreendendo os manicômios de concreto, criados para 

segregar a diferença, vivenciada com o modo de ser da loucura, e os manicômios 

conceituais, que nos fazem considerar toda a diferença sob o signo do erro, do irracional 

e do perigoso, produzindo a tutela das pessoas consideradas loucas, uma herança do 

saber-poder médico-psiquiátrico atualizada constantemente dos mais diferentes modos. 

Assim, as alterações legislativas e os novos serviços da saúde mental não bastam para 

que possamos dizer que as práticas de tutela foram ultrapassadas, pois como são 

concebidas tutela e autonomia tornam-se faces de uma mesma moeda, visto que, a 

compreensão da autonomia como capacidade de ação individual, internalização de regras 
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e normas sociais, insere-se no contexto histórico da emergência na sociedade de uma 

nova forma de governar a população, não são mais os súditos, e sim, cidadãos, capazes 

de organizarem suas vidas a partir dos deveres estabelecidos pelo Estado Democrático, 

alcançando, com a obediência, direitos sociais. E o louco ao escapar dessa ficção moderna 

contratual teve o direito de ser assistido pelo Estado por meio da psiquiatria. Assim, nesse 

trabalho problematizamos a forma que denominamos “autonomia da consciência”, para 

pensar as possibilidades de uma autonomia dos afetos, baseadas nas discussões Éticas 

do filósofo Spinoza, para o qual os afetos são as afecções que aumentam ou diminuem a 

potência de agir dos corpos, e ao pensar uma ética dos afetos afirmamos a potência 

imanente que determina o conhecimento de modo qualitativo por meio das experiências 

vividas, não se toma uma lei geral, pois essa é sempre uma instância transcendente a 

determinar o bem e o mal, afirma-se, o conhecimento constituído com as 

experimentações, os encontros que travamos na vida, que nos permitem conhecer o que 

aumenta a nossa potência e o que por sua vez a diminui, compreendendo o que nosso 

corpo é capaz de sustentar e produzir, uma definição com base no que os sujeitos podem 

e não pelo que são. Assim a autonomia dos afetos encontra base no desenvolvimento das 

relações dos sujeitos e no conhecimento do que são capazes, a partir das 

experimentações, tornando-se uma prática de vida, pois ao contrário da consciência que 

apenas recolhe os efeitos, afirmamos um modo de existência que conheça as causas do 

que o afeta, e também o seu poder de afetar. Desse modo, rompemos com uma ideia geral 

de autonomia que enquadra a todos na mesma forma de ação como um efeito das leis e 

normas que a consciência tem acesso, para pensar a autonomia como composição de 

planos de imanência criados na própria experiência, assim, não são mais normas externas 

que devem ser internalizadas, são as relações entre os corpos, as experiências desses 

encontros e o conhecimento da potência que somos capazes advinda dessas 

possibilidades. É outro paradigma que nos mostra que pensar uma autonomia criada por 

meio das possibilidades experienciadas pelos sujeitos abre um campo de existência 

possível para a loucura, não mais submetida a padrões racionalistas e excludentes. Uma 

loucura que se torne causa ativa de si mesmo.  Retomamos a indagação do filósofo Peter 

Pelbárt: E se, com a justificativa de acolher a loucura estivermos produzindo uma 

homogeneização da diferença, um abafamento desse território desconhecido que a 

loucura nos lança constantemente?! 

Ao nos aproximarmos dos serviços de saúde mental perceberemos os minis- 

manicômios que aparecem por toda parte, e ao insistirmos na “autonomia da 
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consciência”, seguiremos na luta antimanicomial com pessoas fragilizadas pelas 

diferentes formas de exclusão que vivenciam cotidianamente, e que não sabem das suas 

potencialidades, que não sabem do que são capazes. E será que sob a forma da 

“autonomia da consciência”, geral, racionalista e homogeneizante, não estamos 

sucumbindo a uma utopia asséptica que produz uma certa docilização do louco?  

Acreditamos que são necessários outros modos de pensamento que abarque a 

diferença, sem sufocá-la. Assim, ao expressarmos os processos de autonomia inseridos 

na lógica dos afetos e não mais da hegemonia racionalista podemos pensar a loucura 

como possibilidade de questionamento da ordem política e social que está colocada. 

Assim, esse território incerto, movediço, tal areia do deserto, que é a loucura, pode surgir 

como fonte de disrupção do hegemônico e produção de novos modos de subjetivação que 

se criem coletivos, que se passem entre um nós, que transforme a terceira pessoa do 

plural em ferramenta política. Uma micropolítica que rompa os laços que subjugam a 

loucura e a quem nela se desfaz, transformando-se em laços de uma coletividade ainda 

por ser criada. Uma autonomia criada a partir de experimentações, dos encontros 

vivenciados, que possa produzir conhecimentos entre as pessoas. Uma autonomia 

possível.  
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problematizações acerca da autonomia 
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Maria Cristina Gonçalves Vicentin (PUC-SP)  

 

 

Este texto integra pesquisa de doutorado em Psicologia Social pela PUC-SP que 

objetiva realizar uma genealogia da noção de Vulnerabilidade na Saúde Pública no Brasil, 

bem como analisar os efeitos desta noção nos hábitos de vida e na saúde das pessoas. A 

pesquisa se realiza no território sanitário da zona norte do município de São Paulo por 

meio de Convênio da PUC-SP com o Ministério da Saúde que visa a Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde (PROSAÚDE) por meio de ações de ensino, extensão e 

pesquisa em cogestão com o território. Nesta etapa da pesquisa discutimos a presença da 

noção de vulnerabilidade nas Políticas de Promoção da saúde buscando evidenciar as 

tensões entre estratégias orientadas pelas formações neoliberais e as que visam fortalecer 

os compromissos de equidade social e os princípios democráticos da Saúde Pública.   

Entendemos, assim como Rose (2007) e Ferreira Neto e Kind (2010), que no final 

do século XX, no campo das políticas de saúde, houve um deslocamento do foco de 

intervenção que passou a priorizar menos a doença e mais a capacidade dos indivíduos 

de gerenciar e garantir sua própria saúde e seu bem-estar. 

Tais transformações ocorreram concomitantemente a mudanças econômicas no 

Brasil, que no final do século XX, sob orientação liberal, empenhou esforços contínuos para 

aderir ao sistema econômico mundial e adotar o neoliberalismo como eixo de sua política 

macroeconômica. (SALLUM JR, 1999). Durante a década de 1980, em detrimento do 

crescimento da dívida externa, severas crises fiscais ocasionaram fraturas nas 

articulações entre o Estado e as empresas do Brasil. O empresariado adotou a partir daí 

uma postura combativa ao intervencionismo estatal e passou a ter uma orientação 

desestatizante e internacionalizante. (SALLUM JR., 1999). 

A partir desse momento, o governo brasileiro passou a funcionar política e 

economicamente sob orientação liberal e internacionalizante, e o Estado passou a não 

mais cumprir funções empresariais, que foram transferidas para a iniciativa privada, e em 

lugar dessas passou a investir acentuadamente em políticas sociais. (SALLUM JR., 1999).  
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Contudo, além de uma doutrina econômica, o neoliberalismo pode ser entendido 

como uma governamentalidade. Foucault (2008) afirma que tal noção designa um 

conjunto de práticas que permitem exercer uma forma bastante específica e complexa de 

poder que tem por alvo principal a população. Para o filósofo, em meados do século XX, 

esta governamentalidade emergiu nos Estados Unidos, a partir de críticas à economia 

liberal clássica, articuladas por economistas como Gary Backer e Thomas Schultz da 

Escola de Chicago. Para estes economistas, o indivíduo e sua capacidade de decisão 

passariam a ser o objeto de estudo das análises econômicas. (FOUCAULT, 2008). Através 

do conceito de Capital Humano, desenvolveu-se uma reinterpretação, em termos 

econômicos de campos que até então eram considerados como não econômicos, 

problematizando domínios anteriormente tratados pelas ciências humanas e naturais 

como a cultura, esportes, ecologia, comunicação, alimentação, a saúde, a criminalidade, 

o trabalho etc. (FOUCAULT, 2008). 

Nessa perspectiva, é possível destacar o documento referência “As Cartas da 

Promoção da Saúde”, publicado em 2002 pelo Ministério da Saúde e que define Promoção 

de Saúde como “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo” 

(BRASIL, 2002, p. 19).  

Em 2006, o Ministério da Saúde publica o documento de aprovação da “Política 

Nacional de Promoção da Saúde”, sinalizando o objetivo de “Promover a qualidade de vida 

e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e 

condicionantes”. Assim como nas “Cartas da Promoção da Saúde” (2002), são entendidos 

como determinantes da saúde, os “modos de viver, condições de trabalho, habitação, 

educação, cultura, acesso a bens e serviços essenciais”. (BRASIL, 2006, p.17).  

Continuamente, a ênfase na capacitação dos indivíduos para a gestão de sua 

saúde pôde ser encontrada em diversas publicações do Ministério da Saúde no século XXI. 

No documento “O Cuidado das Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde” (2012) 

ressalta-se que serviços de atenção à saúde baseados numa forte orientação para a 

Atenção Primária à Saúde apresentaram resultados melhores e mais eficientes quando, 

dentre outros motivos, empoderaram grupos vulneráveis. Nesse sentido, o esforço pelo 

incremento das habilidades de indivíduos e pela alteração de suas rotinas e seus 

costumes, tomando-os como objeto de capacitação para o gerenciamento de sua própria 

saúde, traz implicações para pensamos as tensões entre autonomia/tutela.  
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Como afirma Prado (2011), esse princípio geral da competência dos sujeitos, que 

faz funcionar o capitalismo globalizado, atribui valor àqueles que conseguem aumentar e 

empreender seu capital humano. O esforço por objetivar os sujeitos como cidadãos que 

devem se reconhecer como empresários de si, de sua saúde, presente nas políticas de 

Saúde, constituem processos de subjetivação com múltiplos efeitos, ainda por serem 

conhecidos. O estudo de tais processos e das relações de poder/resistência aí presentes 

parece indicar caminhos para a construção de práticas em saúde que se apoiem na 

produção de autonomia como norte ético-político. 
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Esta pesquisa nasce das práticas de formação em saúde desenvolvidas entre 

docentes e alunos do curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense – Volta 

Redonda/RJ (UFF), gestores da Área Técnica de Saúde Mental (ATSM) da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), e também trabalhadores e gestores dos serviços de referência 

em Saúde Mental (SM) e Atenção Básica (AB) do município, como os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), o ambulatório de SM, 

a unidade de urgência e emergência em saúde mental e o Consultório na Rua (CnR), 

serviço da AB, mas que se reporta integralmente à ATSM.  

Em seus objetivos, buscamos analisar a experiência de Apoio Institucional da UFF 

à gestão da ATSM e dos serviços de SM, conhecendo o modo como o Apoio articula clínica 

e gestão no território, agregando docentes e alunos do curso de Psicologia, trabalhadores 

e gestores da SM e AB para o estudo das políticas de SM e tecnologias de gestão no SUS, 

e promovendo as análises das formas de comunicação estabelecidas entre as equipes de 

saúde, dos processos de trabalho em curso nos serviços, do acolhimento como ampliação 

do acesso aos serviços, da cogestão para a tomada de decisões nas equipes, assim como 

do Apoio Matricial para o fortalecimento da relação entre os serviços de SM e AB. 

Situados na interface entre a produção de conhecimentos e a parceira da 

universidade na problematização das políticas de saúde que operam no território onde se 

localiza, compreendemos que a academia não se dissocia de suas experiências de 

intervenção pautadas pelo ensino, pesquisa e extensão. Entendendo também que nos 

inserimos na composição dos territórios de produção de saúde, sustentamos pesquisar os 

efeitos de nossas práticas, isto é, das experiências de apoio da UFF à gestão da SM no 

SUS de Volta Redonda, em curso desde janeiro de 2015. 

Nesta tarefa, elegemos o Apoio Institucional, a partir das elaborações de Paulon, 

Pasche e Righi (2014), Oliveira (2011), Pasche e Passos (2010) e Campos (2007), como 

aporte teórico-metodológico para dialogar com a realidade onde se engendra a relação 

entre a universidade e o SUS. Vemos que o Apoio, como exercício de gestão compartilhada 
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no SUS, atua na qualificação das ações de trabalhadores e gestores, na indissociabilidade 

entre clínica, gestão e produção de subjetividades no trabalho, assim como afirma que as 

ofertas em saúde são produtos das relações entre equipes e território, e não apenas 

procedimentos antecedentes a estas relações.  

Então, tomando o Apoio como método, promovemos encontros com gestores e 

trabalhadores dos serviços de saúde mental e da ATSM, e com docentes e alunos do curso 

de Psicologia, construindo momentos de análise sobre o cuidado à SM em rede, partindo 

de discussões sobre o cotidiano das equipes e da gestão da política de SM no município. 

Inicialmente, pensamos em encontros nos territórios entre a universidade, os serviços de 

SM, a ATSM e os serviços de AB. Mas, devido aos conflitos políticos que tomaram conta 

do município em 2015, não foi possível contar com a presença da AB e nossas reuniões 

se dividem em dois momentos distintos: a) encontros de docentes e alunos com as 

esquipes de saúde mental, seus gestores e representantes da ATSM, as quais acontecem 

nos serviços, e b) reuniões de docentes e alunos com o colegiado de SM, composto pelos 

gestores dos serviços de SM e da ATSM, e que acontecem na SMS. O único serviço de AB 

presente nestes momentos, como dito anteriormente, é o CnR. 

Apostamos que estes encontros provocam interferências nas práticas clínicas e de 

gestão das políticas de SM em Volta Redonda. As discussões com os alunos constroem 

textos que registram os movimentos e as análises do que aprendemos e compartilhamos 

com todos os atores envolvidos, buscando cartografar (Rolnik, 2011) o conjunto de nossas 

experimentações no território.  

Dentre estas experimentações, encontramos alguns nós críticos na relação entre 

os serviços de SM e no modo como a gestão destes serviços e da ATSM enfrenta o 

momento de tensões políticas no município. Estas tensões têm provocado o 

distanciamento da ATSM dos encontros realizados nos serviços, sendo possível a 

participação da mesma apenas nos encontros que ocorrem na SMS.   

Vivenciamos, como rastros desta instabilidade, as dificuldades presentes no 

território para promover as práticas de cuidado em rede, o que inclusive corrobora com 

ausência de dois serviços que ainda não produziram sentidos para participar dos 

encontros onde acontecem as experimentações de apoio.  

A interferência da universidade na produção de redes de cuidado em SM, 

especificamente neste período, gera um espaço de escuta, de análises e 

compartilhamento do cuidado. Como exemplo, vimos que as tecnologias clínicas e de 

gestão abordadas nos encontros posicionam o Apoio Matricial como algo novo para grande 
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parte dos trabalhadores, o que nos convoca a ofertar, como apoiadores, as possibilidades 

de uma maior aproximação com alguns dispositivos de ampliação da clínica como o Projeto 

Terapêutico Singular (PTS), a problematização do acolhimento como acesso equânime aos 

serviços, as discussões compartilhadas sobre a priorização das ações dos serviços com 

diminuição de trabalhadores, entre outras ofertas que se conectam com novas discussões, 

como a relação entre os CAPS e a AB. 

Neste sentido, sobre a corresponsabilização pelo cuidado entre os CAPS e a AB, 

compreendemos, frente à gradual desmontagem e recomposição das equipes de AB como 

efeito da instabilidade política, a esterilidade dos arranjos anteriores que buscavam a 

análise da demanda dos usuários, colocando, então o Apoio Matricial em cena para dar 

visibilidade aos nós críticos presentes na relação entre os serviços facilitar a construção 

de ofertas singulares em saúde. 

Deste modo, esta pesquisa vai delineando os modos como o Apoio se liga aos 

processos de trabalho das equipes e da gestão, e como vem descobrindo possibilidades 

de dar passagem tanto à construção de redes potentes de cuidado em SM, como ao 

desafio de afirmar radicalmente a produção de conhecimento não pautada apenas pelas 

teorias anteriores à relação entre a universidade e o território SUS, mas como dobras, 

efeitos e atualizações do que se processa no território onde a universidade se insere.  
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A Universidade Estácio de Sá, como é comum em instituições de ensino superior, 

investe na construção do saber científico aliado a políticas ou práticas aplicadas no social. 

Por meio de programas de incentivo à pesquisa docente patrocina a realização de projetos 

de Pesquisa e Extensão Social voltados para o atendimento das comunidades dos locais 

em que tenha uma sede. 

Um dos grupos de maior interesse e necessidade de apoio é o dos idosos. É sabido 

que a população idosa tende a aumentar no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), mostram que, em 2012, o Brasil contava com mais de 20 

milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A isto se acresce que a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a parcela da população brasileira com 

60 anos ou mais pode chegar, em 2025, a 32 milhões de pessoas. Também a expectativa 

de vida cresce, esperando-se que chegue a 80 anos até 2041. 

É um fato, entretanto, que, regra geral, a assistência aos idosos, no país, não 

acompanha a demanda. O acesso a transporte, segurança e saúde, (nos seus aspectos 

médicos e psicológicos) ainda é problemático em várias regiões do pais, em especial nas 

que haja a florescência de comunidades formadas, majoritariamente, por famílias de baixa 

renda.  

Um número maior de idosos em nosso país aponta para a possibilidade de aumento 

dos índices de doenças crônicas típicas da idade. Na literatura gerontológica, o 

envelhecimento é considerado um evento progressivo multifatorial, uma experiência 

potencialmente bem-sucedida, mas também heterogênea, associada a uma qualidade de 

vida variável, crescente ou decrescente. 

O envelhecimento é um processo biológico natural, em que o corpo sofre diversas 

alterações, que afetam a saúde e reduzem a capacidade funcional. Sabe-se da 

importância dos fatores genéticos e ambientais, nesse processo, mas também se 

considera, atualmente, com maior frequência, a idade biológica depende menos da idade 

cronológica que dos hábitos de vida. 

http://www.maisequilibrio.com.br/envelhecimento-tg.html
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Consoante com tal posição, as iniciativas de melhoria da qualidade de vida dos 

idosos têm aumentado. Nesse contexto, melhor qualidade de vida do idoso, convívio com 

a família, os amigos e os vizinhos, trabalho condizente com sua capacidade e experiência, 

que lhe traga prazer e oportunidade de colaboração com a renda familiar, viagens, jogos 

e atividades coletivas, fazer artesanato e qualquer atividade que melhore a disposição, o 

humor e seja prazerosa. Dentre estas, merecem algum destaque a leitura e o estudo, como 

se pode depreender do número de idosos que voltam ou entram pela primeira vez na 

universidade. 

Os aspectos subjetivos relacionados à qualidade de vida do idosos são vários, 

dentre os quais a autoestima, o estado emocional, a interação social, atividade intelectual, 

autonomia e suporte familiar. O projeto aqui apresentado visa, essencialmente – e pela 

criação de oportunidades de intervenção nesses fatores subjetivos – contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida do idoso morador na comunidade da Ilha do Governador, 

sede de um dos campi da Universidade Estácio de Sá. 

A região da Ilha do Governador, na cidade de Rio de janeiro, capital do Estado do 

Reio de janeiro tem população estimada em cerca de 200 mil habitantes, correspondendo 

a mais que 3% da população da cidade do Rio de Janeiro, conforme dados e informações 

do SEBRAE de 2011, e a renda familiar média gira ao redor de R$ 2.300,00, igualando-se 

a média igual da cidade do Rio de Janeiro. 

Constata-se na região a carência de serviços de psicologia em suas diversas 

especialidades. Apesar da Ilha do Governador contar com serviços de atendimento 

psicossociais, como CAPS II Ernesto Nazaré, como uma boa rede de hospitais públicos (11 

postos de saúde) Hospitais Federais- HFAG e Clementino Fraga; bem como centros 

socioeducativos do sistema DEGASE do ERJ, percebe-se ainda uma defasagem na 

demanda e no atendimento da população que busca atendimento dessa natureza. 

Sendo assim, e visando uma melhor qualidade de vida para os idosos da 

comunidade da Ilha do Governador, o Curso de Psicologia do campus Ilha vem, desde 

agosto de 2014, conduzindo o Programa de Atenção aos Idosos,  que consiste de 

atividades que visam: proporcionar a convivência, para a troca de experiências; estimular 

a participação do nosso público alvo no desenvolvimento de atividades recreativas; o 

desenvolvimento de ações que proporcionem valorização pessoal e melhoria da 

autoestima, reforçando a visão dos idosos enquanto cidadãos ativos; investindo na 

prevenção para  identificação da problemática enfrentada pelos mesmos buscando, por 

meio de atendimento, a redução das incapacidades. Estamos, ademais, voltados para o 
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despertar da consciência de grupo, e para tanto preparamos estímulos para os aspectos 

cognitivos, como a atenção, coordenação, memória e percepção; e, finalmente, a 

reintegração com a comunidade. 

Todas as são gratuitas, realizadas no espaço de Convivência e Ação do Campus Ilha 

da Universidade Estácio de Sá. Os encontros são semanais e estão abertos para a 

comunidade forma geral. Os resultados iniciais mostram-se promissores, com participação 

da comunidade e interesse crescente dos alunos de psicologia do campus.  
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O grupo de pesquisa Políticas e Práticas em Saúde Mental, certificado pelo CNPq, 

desde outubro de 2014, tem como propósito discutir e aprofundar os vários aspectos que 

envolvem o campo da saúde mental na perspectiva das políticas e práticas produzidas no 

contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Temos trabalhado com os seguintes temas: 

saúde mental na atenção básica; uso abusivo de álcool e outras drogas; produção de 

clínicas e subjetividades e processos de cuidado no campo da atenção psicossocial e de 

inclusão social, reabilitação psicossocial e recovery. O grupo de pesquisa agrega 

estudantes dos cursos de Terapia Ocupacional e do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia Institucional (PPGPSI) da UFES, bem como alguns docentes desses cursos. 

 Buscamos investigar no âmbito das políticas públicas e práticas em saúde mental, 

os movimentos em busca do cuidado integral, da construção de itinerários que 

possibilitem processos de reabilitação psicossocial, recovery, protagonismo e 

enfrentamento dos estigmas, das pessoas que apresentam sofrimento psíquico intenso e 

persistente ou decorrente do uso de álcool e outras drogas. 

 Um dos trabalhos de pesquisa desenvolvido pelo grupo de pesquisa refere-se à 

articulação da saúde mental com a Atenção Primária à Saúde (APS) através da prática do 

Apoio Matricial (AM), em que se buscou identificar os efeitos dos encontros de 

matriciamento na produção de cuidado em saúde mental.  

A APS tem se configurado como um lugar privilegiado para a construção de uma 

nova lógica de acolher a loucura em função da sua proximidade com o território. Neste 

cenário, o Apoio Matricial (AM) pode ser utilizado com uma ferramenta capaz de promover 

uma interlocução entre os serviços de saúde mental e a APS, visto que se constituiu um 

“arranjo organizacional que viabiliza o suporte técnico em áreas específicas para equipes 

responsáveis pelo desenvolvimento de ações básicas de saúde” (BRASIL, 2005, p.34). 

Campos e Domitt (2007) ressaltam que a prática do AM está implicada a construção dos 

Projetos Terapêuticos Singulares (PTS). O PTS nada mais é do que uma nova forma de 

realizar a discussão de “caso clínico” capaz de proporcionar uma atuação integrada da 
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equipe, incorporando outros aspectos, além do diagnóstico psiquiátrico e da medicação 

no tratamento dos sujeitos (BRASIL, 2006).  

O cenário da pesquisa foi uma Unidade Saúde da Família, localizada em um 

município da Grande Vitória-ES. Para condução dos encontros de matriciamento, optou-se 

pelo Método de Roda, visando possibilitar a construção de espaços coletivos, propícios 

para a reflexão crítica sobre o cotidiano do serviço e o processo de trabalho. Ao total foram 

realizados 18 encontros de matriciamento. Os encontros contavam com a presença dos 

profissionais da ESF e dos pesquisadores, que desenvolviam o papel de apoiadores em 

saúde mental.  

A partir das rodas de conversa, foi possível constatar que as ações de saúde mental 

realizadas pelas equipes da ESF acompanhadas, antes do AM, se restringiam em 

encaminhamentos aos serviços de saúde mental. Diante disso, identificou-se um número 

excessivo de encaminhados sem critérios aos serviços de saúde mental. Verificou-se que 

essa realidade ocorria em função: (1) da falta de preparo das equipes para atuar em saúde 

mental; (2) do estigma acerca da loucura, na qual identificou-se uma concepção de 

correlação entre a periculosidade e os sujeitos com sofrimento psíquico.   

Diante deste cenário e, visando promover uma aproximação da temática da saúde 

mental com as equipes da ESF acompanhadas, bem como a sua capacitação neste campo 

de conhecimento, os primeiros encontros de matriciamento assumiram um caráter 

pedagógico. Após essa etapa, iniciaram-se as discussões dos casos e a implantação dos 

PTS nas situações que apresentavam uma maior complexidade. A estruturação do PTS foi 

desenvolvida a partir das seguintes etapas: 1) elaboração do diagnóstico situacional, 

contemplando os aspectos orgânicos, psíquicos e do contexto do sujeito singular; 2) 

negociação e planejamento das ações com o usuário e seu(s) cuidador(es); 3) reavaliação 

para ajuste das ações. 

Todas as ações do PTS eram acompanhadas por um profissional que assumia o 

papel do articulador e potencializador do processo, estabelecendo uma relação de 

parceria com as redes de apoio. Esse profissional tornava-se referência para a equipe, 

para o usuário e o(s) cuidador(es) envolvido(s), mantendo o grupo sempre informado sobre 

o caso e demandando novas discussões, se preciso fosse, visto que as ações dos projetos 

eram flexíveis e passíveis de mudanças.  A escolha do profissional de referência era 

realizada levando em consideração a qualidade do vínculo com o usuário.  

Algumas dificuldades foram surgindo durante a elaboração e implantação dos PTS, 

tais como: busca de respostas imediatas e prontas que visam à cura e que remetiam ao 
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modelo biomédico; respeito às escolhas e ao tempo dos usuários; escuta qualificada 

comprometida; respeito à singularidade. No entanto, com o passar das discussões em 

torno da construção dos PTS, percebe-se um aprimoramento do olhar sobre o cuidado em 

saúde mental e essas dificuldades começa a ser amenizadas. 

Ao longo da realização das rodas de conversa, foi possível identificar alguns efeitos 

proporcionados com a prática do AM: ampliação das estratégias de cuidados ações em 

saúde mental; escuta qualificada; aumento do grau de resolutividade dos casos de saúde 

mental neste nível de atenção; e diminuição dos encaminhamentos sem critérios. Não se 

pode deixar de destacar a importância do PTS, durante os encontros de matriciamento, 

visto que este se mostrou útil para mediar relações e estabelecer um diálogo entre a 

equipe de saúde, os usuários e os cuidadores, favorecendo o envolvimento e a 

responsabilização de todos no cuidado do sujeito com sofrimento psíquico. 
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O reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes e o desenvolvimento das 

políticas de proteção são avanços relativamente recentes em nosso país. Somente a partir 

da Constituição de 1988 que crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos como 

sujeitos de direitos, sendo a eles conferida prioridade absoluta na atenção pública, 

passando a constituir, então, um dever da família, da comunidade, da sociedade civil em 

geral e do Poder Público assegurar a eles a efetivação dos direitos inerentes à pessoa 

humana. Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.242 

(BRASIL, 1990), o Estado passa a ser responsável por ações de proteção integral, 

especializada e diferenciada, além do cumprimento de direitos e deveres (MATOS, 2010). 

Ficou estabelecido a partir de então que a criança e o adolescente não devem ser objeto 

de “negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na 

forma de lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” 

(BRASIL, 1990, p.14). A partir do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e 

Adolescentes (SGDCA), são criadas as redes de enfrentamento às violações, de promoção 

e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. As diversas instâncias que 

constituem esse sistema, na compreensão de Peliano (1991), ampliam poderes da 

sociedade civil organizada, levando à crescente corresponsabilização pela garantia de 

prioridade de direitos do público infanto-juvenil. No âmbito desse contexto, a pesquisa 

título deste trabalho é desdobramento de pesquisas anteriores, desenvolvidas pelo 

Laboratório de Grupos, Instituições e Redes Sociais (L@gir/UFMG), sobre temáticas 

relacionadas à violação de direitos e violência envolvendo crianças e adolescentes, 

especificamente o uso prejudicial de álcool e outras drogas e a violência sexual. A partir 
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das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos (PASSOS et al. 2011, 2012; 

FRANÇA, 2010), temos identificado uma grande dificuldade dos profissionais das redes de 

assistência e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em elaborar ações 

estratégicas articuladas de promoção da saúde e prevenção de situações de violência. A 

pesquisa atual, desenvolvida em Ouro Preto/MG, desde 2014, tem por objetivo principal 

contribuir para o desenvolvimento do trabalho em rede intersetorial e interdisciplinar no 

enfrentamento de situações de vulnerabilidade psicossocial de crianças e adolescentes, 

relacionadas à violação de direitos. Nos interessa especialmente contribuir para a melhora 

do cuidado no que diz respeito aquelas duas situações supracitadas: o uso prejudicial de 

álcool e outras drogas e a violência sexual. Para alcançar tal objetivo, pretendemos 

continuar a identificar e potencializar os fatores de proteção que levam à promoção da 

saúde mental infanto-juvenil, através da realização de oficinas de formação continuada 

com os profissionais da rede, desenvolvendo atividades prático-teóricas e promovendo um 

espaço de fala entre os profissionais que seja de reconhecimento mútuo, de crítica e 

autocrítica do atuar em rede que leve à proposição de novas formas de trabalho, de fato 

intersetoriais e articuladas. O documento “Diagnóstico: Situação da Infância e da 

Adolescência no município de Ouro Preto/MG”, referente a um levantamento realizado 

entre os anos de 2011 e 2012 pelo CMDCA da cidade, com assessoria externa, subsidiou 

nosso trabalho com informações recentes sobre os vários equipamentos que compõem o 

SGDCA do município e os problemas mais incidentes na população. Após o 

aprofundamento dos dados, foram realizadas visitas da equipe de pesquisa a 

equipamentos que compõem o SGDCA e visitas de gestores e trabalhadores da rede à 

UFMG. Foi criado um Núcleo Coordenador local de trabalho com a participação de 

trabalhadores e gestores da rede, que se pretende um grupo multiplicador das ações da 

pesquisa-intervenção e de seus desdobramentos. Neste momento, estamos realizando 

Oficinas de Formação Cruzada com grupos de trabalhadores para melhor conhecimento 

da rede e estudos de casos paradigmáticos que apresentem impasses e potencialidades 

no funcionamento dessa rede. A metodologia da Formação Cruzada tem sua origem na 

capacitação para o trabalho em equipe dentro de organizações econômicas norte-

americanas. Esse método serve para proporcionar aos profissionais o compartilhamento 

de informações originadas nas diferentes tarefas assumidas por cada um dentro da 

organização, e, consequentemente, favorece a compreensão e o reconhecimento da 

interdependência dos setores (PERREAULT et al, 2008). A proposta de sua utilização visa 

à construção de ações estratégicas pelos participantes de modo a fazer avançar a política 
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municipal de promoção da saúde, prevenção do uso prejudicial de álcool e outras drogas 

por crianças e adolescentes e enfrentamento à violência sexual. Além da Formação 

Cruzada, a orientação metodológica da pesquisa se dá pela Pesquisa-Ação que permite, 

através de esforços compartilhados, a análise, compreensão e superação dos problemas 

e contradições próprias da realidade. Remete a uma estratégia de produção de 

conhecimento associada à produção imediata de mudanças de concepção, 

comportamento e da própria realidade social onde se inserem aqueles que são sua 

população alvo ou objeto de investigação (HAGUETTE, 1987; BARBIER, 1985; THIOLLENT, 

1987). Todas as etapas do trabalho têm como eixo a ação e o envolvimento entre 

pesquisadores, estudantes, profissionais da rede assistencial, gestores, usuários e 

familiares, além de outros interessados que puderem ser alcançados pela proposta. 

Fundamentando-se na experiência de Gonçalves (2002), essa interação está baseada no 

respeito às crenças e valores que orientam eticamente as relações entre os sujeitos 

sociais envolvidos no cotidiano assistencial, no ato de cuidar, ensinar, aprender, criar, 

pesquisar e transformar a realidade. Nessa perspectiva, são privilegiadas a consciência 

histórica e a identidade dos sujeitos envolvidos no processo. Podemos pensar na 

metodologia apresentada como uma proposta de Educação Permanente em Saúde, que, 

de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, pretende “alcançar o 

desenvolvimento dos sistemas de saúde na região, com reconhecimento de que os 

serviços de saúde são organizações complexas em que somente a aprendizagem 

significativa será capaz da adesão dos trabalhadores aos processos de mudança no 

cotidiano” (CECCIM, 2005). Pretendemos neste simpósio apresentar os resultados 

parciais desse trabalho problematizando, junto com Ceccim (2005), que fazer da rede de 

cuidados “uma rede de ensino-aprendizagem no exercício do trabalho” é uma das grandes 

metas formuladas pelo campo da saúde coletiva no Brasil. Alguns desses resultados são: 

a  pactuação de ações entre o poder público local e os âmbitos acadêmico, assistencial e 

comunitário para acompanhamento, implementação e avaliação das estratégias 

sugeridas nas oficinas; ampliação das respostas, do conhecimento e das informações dos 

profissionais quanto ao funcionamento e principais dificuldades do SGDCA em relação ao 

enfrentamento do uso de drogas e da violência sexual; compartilhamento e análises 

conjuntas pelos pesquisadores e profissionais sobre os resultados da produção grupal em 

andamento.  
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Com o como objetivo de examinar os desafios que a singularidade da prática em 

saúde mental impõe para a formação de uma equipe, o presente trabalho testemunha a 

atual implantação do CAPS III na cidade de Vitória-ES e delineia os impasses encontrados 

na construção desse dispositivo. Demonstraremos, em primeiro lugar, o contexto no qual 

surge o CAPS III na capital capixaba, em seguida examinaremos as dificuldades 

encontradas na sustentação do serviço e, por fim, concluiremos afirmando a reforma 

psiquiátrica como um campo que se estabelece em função da maneira como cada 

membro de uma equipe é capaz de se responsabilizar por sua prática.  

A implantação do CAPS III foi iniciada em março de 2012, quando o CAPS II do 

município, localizado no bairro de Bento Ferreira, passou a funcionar na modalidade de 

CAPS III, atendendo a uma demanda emergente. Naquele contexto, às vésperas da 

inauguração dos leitos de Acolhimento Noturno, a equipe recebeu capacitação com o 

objetivo de prepará-la para a ampliação dessa modalidade. 

Com o passar de dois anos, notou-se que a estrutura física do imóvel tanto mostrou-

se incapaz de comportar a demanda do município, quanto comprometeu a ampliação das 

ações do serviço. Além desse fator, os parâmetros populacionais da Portaria nº 336/2002 

indicavam a necessidade de mais um CAPS na cidade. Por isso, no ano de 2014, houve 

uma intensa avaliação por parte do município de Vitória para viabilizar o funcionamento 

dos serviços CAPS. Foram nessas circunstâncias que se deu início ao processo de 

transferência do CAPS III para o bairro São Pedro, permanecendo o CAPS II, no bairro Bento 

Ferreira. Nesse mesmo processo, também ocorreu a junção do CAPS ADI com o CAPS i, 

bem como se buscou a habilitação do CAPS AD III. 

Ainda nesse contexto, a gestão municipal optou por dividir os seis territórios de 

saúde entre o CAPS II e o CAPS III, fazendo com que cada um desses serviços se tornasse 

referência para o atendimento de três áreas da cidade. Além das áreas que lhe foram 
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designadas, o CAPS III também se tornou referência para o Acolhimento Noturno de todo 

o município.  

Em relação à composição da equipe que trabalharia no novo espaço, o CAPS III 

contou com alguns profissionais que já atuavam no CAPS II: enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem e assistentes administrativos plantonistas, uma terapeuta 

ocupacional, uma assistente social e uma arte terapeuta. E, de maneira a atender às 

Portarias do Ministério da Saúde nº 336/2002 e nº 3.088/2011, ocorreu a abertura de 

quinze novas vagas no quadro de pessoal da prefeitura, convocados via concurso público: 

duas assistentes sociais, três psicólogos, duas terapeutas ocupacionais, duas 

enfermeiras, uma técnica esportiva, uma farmacêutica; por processo seletivo, foram 

convocados três médicos psiquiatras e um médico generalista. Além disso, foram 

transferidos do CAPS ADI uma musicoterapeuta e um assistente administrativo.  

Com a chegada da maioria dos profissionais, do novo diretor, e sobrevindo a 

finalização do rearranjo estrutural do estabelecimento, o processo de 

inauguração/abertura do serviço foi sendo planejado e organizado, até que em 27 de 

novembro de 2014 iniciaram as atividades do/no CAPS III São Pedro. 

Quanto a sua estrutura física, é importante dizer que o CAPS III se localiza em um 

prédio que antes abrigou o CAPS ADI e que possui uma estrutura ampla com quadra 

poliesportiva e área para convivência, além de salas para reuniões e atendimentos em 

grupos e oficinas, consultórios e quartos para acolhimento noturno, entre outros. 

Como se pode notar, O CAPS III encontra-se inserido no contexto das políticas 

públicas do município de Vitória e na própria história da rede de saúde mental da cidade. 

Contexto que integra a cidade de Vitória no movimento da reforma psiquiátrica brasileira 

na medida mesma em que permite o estabelecimento das condições iniciais para que o 

tratamento dos usuários conte com outros recursos de tratamento para além da 

internação e da contenção medicamentosa. Se existiram, no entanto, tais condições que 

possibilitam o início do trabalho do CAPS III, de modo algum elas nos isentam de entrar 

em contato com os impasses inerentes à prática em saúde mental. A questão que iremos 

examinar nesse trabalho, por conseguinte, centram-se nas dificuldades que foram 

encontradas na implantação do CAPS III na cidade de Vitória.  

Sem encerrar em uma resposta, buscaremos, no relato de nossa experiência, uma 

reflexão sobre o processo de implantação do nosso serviço a partir constituição e formação 

da nossa equipe. Essa implementação nos impõe desafios quanto à construção de 

espaços para discussão da condução e manejo clínico, como também aos acordos 
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coletivos do processo de trabalho. Reconhecemos, além disso, a importância de registrar 

e analisar esse momento, a fim de considerar as dificuldades e possibilidades desse 

tratamento substitutivo. 

O que o trabalho de implantação do CAPS III São Pedro nos tem apontado, através 

das dificuldades provenientes de nossa prática, é que o campo da reforma psiquiátrica 

não está definitivamente garantido. E que, ao contrário, é preciso afirmá-lo, produzindo os 

meios para reinventá-lo a cada vez. Em outras palavras, apesar das condições jurídicas, 

políticas, econômicas e administrativas serem fundamentais para o campo da reforma 

psiquiátrica, existem dificuldades que devem ser atravessadas por uma equipe e por cada 

um que se dispõe a oferecer um tratamento qualificado no campo da atenção psicossocial.  
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Na década de 1920, através dos trabalhos do psiquiatra Osório Cesar no Hospital 

Juquery (SP) e em 1940 pela psiquiatra junguiana Nise da Silveira (RJ), as artes 

começaram a ser vistas como instrumento no tratamento alternativo e menos invasivo 

àqueles que apresentam algum sofrimento psíquico1. A partir da década de 1990, com o 

surgimento dos Centros de Convivência e Cooperativas no Estado de São Paulo, criaram-

se espaços de sociabilidade e interação que permitiram aos usuários desses serviços o 

contato com inúmeras formas de expressão artística.  

O Centro de Convivência e Cultura de Taboão da Serra (CECO Taboão) é um 

equipamento que integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), e está ligado à Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), seguindo as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. 

Localiza-se dentro do Parque das Hortênsias, na Praça Miguel Ortega, 500, no Município 

de Taboão da Serra, Estado de São Paulo.  

O CECO Taboão é atualmente concebido como espaço alternativo de convivência 

aberto a todas as pessoas. É um serviço que não oferece tratamento, mas promove o 

encontro entre as pessoas, acolhendo as diferenças e os sofrimentos, transformando os 

encontros em oportunidades de melhorar a saúde e qualidade de vida. Cria condições 

favoráveis para a inserção e integração dos indivíduos por meio de diversas oficinas; como 

atividades manuais, culturais, educacionais e esportivas. Visa proporcionar ao participante 

o reconhecimento de seus interesses e sentimentos, melhorando a sua autoestima, 

fazendo com que seja sujeito de sua própria vida, escolhendo o caminho que quer seguir, 

possibilitando o resgate da cidadania. 

O CECO Taboão oferece aos munícipes várias oficinas, uma delas é a Oficina 

Experimental de Cinema Digital. 

O cinema é o aprimoramento máximo da arte de contar histórias. A produção 

cinematográfica foi durante muito tempo limitada a poucos afortunados ou monopolizada 

pela indústria cultural norte-americana devido aos altos custos que envolviam o registro, 
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edição e veiculação da película em celuloide, material em que se convencionou a produção 

dos “filmes”. 

O advento das câmeras digitais e o avanço na tecnologia dos computadores 

pessoais têm democratizado o acesso a essa linguagem e popularizado a produção do 

cinema digital.  

Apresentar essa possibilidade de comunicação e produção artística aos 

participantes do CECO Taboão significa o acesso a uma nova forma de expressão que hoje 

se faz de fácil distribuição pela conectividade da internet. 

A Oficina Experimental de Cinema Digital do CECO Taboão surgiu em 2009, a partir 

da mente inventiva do psicólogo e cineasta Renato Guenther, durante a coordenação 

administrativa da psicóloga Mariana Peres Stuchi. Sua proposta é familiarizar os 

participantes ao uso das técnicas e tecnologias que envolvem a produção do cinema digital 

e permitir a expressão de seus anseios, sentimentos e perspectivas através da confecção 

conjunta de filmes de curta-metragem em vídeo digital, passando por todas as etapas que 

envolvem o processo. 

Em paralelo estudamos e discutimos a história do cinema no Brasil e no mundo, os 

vários tipos de cinema, e ainda exercitamos uma série de habilidades, desde criatividade, 

foco, atenção, organização, até comunicação, expressão corporal e principalmente 

convivência em grupo. O cinema é uma arte grupal em sua gênese e só se faz possível 

numa prática coletiva, pois exige trabalho em equipe, onde todos os componentes são de 

fundamental importância. 

A oficina se destina a todo o público adulto, desde que não apresente 

comprometimentos severos de comunicação, expressão e convivência. Turmas de 15 

participantes no máximo. 

O tempo previsto é de 12 a 16 encontros, durante um semestre de cada ano. 

Durante os primeiros encontros são discutidos temas de relevância para os 

participantes, gêneros e estilos de linguagem. Selecionamos trechos de filmes, produções 

de audiovisual, livros e histórias em quadrinhos para referências de arte, enquadramento, 

linguagem e estilo. Em conjunto escrevemos o roteiro, dividimos a equipe entre atores, 

atrizes, assistentes de direção e produção, equipe de som, arte e figurino. São feitos 

ensaios e marcações no cenário que sempre parte das possibilidades oferecidas pela 

estrutura do CECO Taboão. Programamos os últimos 4 ou 5 encontros para as gravações. 

O equipamento e o trabalho de captação de sons e imagens ficam a cargo da Escola 

de Cinema do Latin American Film Institute2. A partir da parceria voluntária com esta 

http://portfoliodorenato.blogspot.com.br/
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instituição promovemos o intercâmbio de conhecimentos e perspectivas. Em troca 

oferecemos a certificação na experiência voluntária de terceiro setor aos profissionais e 

estudantes da instituição que se dispõe a apoiar o projeto. 

Montagem e edição ficam a cargo do oficineiro. Em parceria com outras secretarias 

do município são produzidas cópias da obra finalizada e distribuídas entre todos os 

participantes.  

Destas parcerias, desde 2009, já nasceram 6 produções de curta-metragem em 

vídeo digital veiculadas em concursos e festivais culturais e pela internet através do blog 

da oficina3, concorremos a premiações e divulgamos os trabalhos realizados em diversos 

estados e municípios. 

Ao longo da experiência conquistamos aliados e admiradores através da candura e 

do encanto inerentes ao projeto e ao passo que surgem os resultados.   

Porém, a maior realização se faz na franca constatação dos progressos cotidianos 

dos participantes na medida em que se demonstram capazes de expressar e materializar 

seus anseios. O usuário percebe de modo diferente as vivências de seu cotidiano, quando 

estabelece um roteiro para um personagem, favorecendo a transferência de suas 

dificuldades e angústias. Ao ver o personagem atuando, consegue repensar sobre sua 

maneira de se relacionar com o mundo. Principalmente, ao reconhecer-se autor, capaz de 

criar algo conjuntamente e perceber seu trabalho projetado e contemplado por diferentes 

audiências, sente-se mais humano e socialmente integrado, o que colabora para a 

promoção de sua saúde como um todo. 
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1. Introdução 

 

A supervisão clínico-institucional foi adotada como um dos principais dispositivos 

para as mudanças almejadas na Atenção Psicossocial, buscando a qualificação dos 

trabalhadores dos serviços substitutivos. Este trabalho é parte de uma pesquisa de 

doutorado da primeira autora que buscou analisar a institucionalização da supervisão 

clínico-institucional na Reforma Psiquiátrica brasileira, tendo como foco a experiência de 

supervisão no Rio Grande do Norte. Apresentaremos a análise da intervenção 

desenvolvida. 

 

2. Metodologia 

 

O referencial teórico-metodológico escolhido foi a Análise Institucional, com ênfase 

na socioclínica. O processo ocorreu junto a uma equipe de CAPS I em um município do 

interior do Nordeste, ao longo de um ano, com a frequência mensal de encontros, e foi 

registrado em diário institucional e de pesquisa.  

 

3. Os Meandros de um Processo de Supervisão Clínico-Institucional na RAPS 

 

A encomenda surgiu em novembro de 2010, a convite da representação do 

Ministério da Saúde no Nordeste para concorrer ao edital de Supervisão VI – Ad de 2010 

(BRASIL, 2010). Foi enfatizado que a supervisão seria para a rede de saúde mental e não 

restrita ao CAPS.  

A encomenda e os acordos iniciais foram para um CAPS da 2ª Região de Saúde do 

estado, e após a publicação do resultado e com o financiamento, a intervenção ocorreu 

em outro CAPS da 4ª Região. A encomenda foi confusa e outras demandas emergiram, tal 

como o histórico da supervisão no serviço e no estado do RN, provocando tensões.  
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No primeiro encontro realizamos um debate acerca da encomenda e das 

demandas, das propostas e metodologias de trabalho junto à equipe. Alguns 

questionamentos sobre o referencial teórico a ser utilizado emergiram, principalmente por 

parte da psicóloga do serviço. Com o decorrer da intervenção, compartilhamos num 

processo de restituição que o processo de trabalho foi abordado em muitos encontros 

diante da demanda da própria equipe em função da mudança da coordenação do serviço. 

O pedido de intervenção ocorre na medida em que os organizadores traduzem as 

demandas- que são diversas e contraditórias- em uma encomenda que lhes permita entrar 

em contato com a equipe interventora, no entanto, esta pode expressar uma “traição a 

essas demandas” (LOURAU, 1993, p. 31). A supervisão norteou-se pela análise das 

demandas do grupo considerando sua diversidade.  

 

3.1. Os Dilemas Vivenciados na Equipe acerca de sua Gestão 

 

Eles se expressaram na dificuldade da equipe assumir as suas decisões 

(autogestão) e demandar uma heterogestão. A tensão entre o instituído-instituinte se 

fortaleceu na medida em que havia a restituição acerca dos rumos que a intervenção vinha 

tomando. 

Com a mudança do coordenador do serviço, a equipe tentava construir um novo 

processo de gestão. O administrador assumiu a coordenação e sinalizava que os 

trabalhadores não participavam das reuniões e estes afirmavam não haver nada a ser 

discutido. A partir disso, a equipe analisou as suas funções e a do coordenador. Os 

usuários e familiares passaram a participar da gestão do serviço através de assembleias. 

Apostar em processos autogestivos, nos quais os coletivos começam a se 

reapropriar do seu cotidiano e dos saberes neles envolvidos, implica em adotar estratégias 

de horizontalização, entrando em um processo autoanalítico, construindo sujeitos 

protagonistas na construção da realidade (BAREMBLITT, 2002). 

 

3.2. A Supervisão: espaço de formação ou capacitação? 

 

A falta de discussões teóricas tornou-se uma das principais dificuldades 

vivenciadas. A equipe, em sua grande maioria, afirmava não ter tempo para a leitura e 

demandava capacitações. 
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No entanto, a formação na supervisão precisa ser processual, também pela 

experiência, e deve servir para transmitir uma forma de conhecer e não um saber pronto 

(ONOCKO CAMPOS, 2012, p. 170). 

 

4. O Que Essa Experiência Revela? 

 

Percebemos diversas contradições na implantação da supervisão nos CAPS e nas 

redes de atenção à saúde. A equipe demandava falar sobre suas angústias, reapropriar-se 

de seu cotidiano, analisar suas relações intra-equipe, com a rede e com a gestão 

municipal. Ela experimentou novos modos de fazer supervisão possibilitando uma 

ressignificação da sua função (SEVERO; L’ABBATE, ONOCKO CAMPOS, 2014). 

Na relação supervisor-supervisão, o “encontro com os profissionais, com as suas 

afirmações, dúvidas e questões” tem uma função formadora não apenas para a equipe, 

mas também para o supervisor (LEAL, 2008, p. 9). O supervisor sai do lugar do tudo saber 

para entrar num processo formativo junto com a equipe, a rede de serviços, a gestão que 

ele se propõe a acompanhar. 

Dessa maneira, enfatizamos que o supervisor e o dispositivo analítico estão 

atravessados pelas mesmas instituições (LOURAU, 1993; MONCEAU, 2013), com 

implicações ideológicas, teóricas, políticas, etc. Afirmar e analisar essa não neutralidade é 

um grande desafio. Ora, se o modelo de Atenção Psicossocial sustenta uma 

horizontalidade de saberes, de poderes, não seria mais interessante questionarmos junto 

aos supervisores – e aí destacamos a especificidade daqueles intitulados clínico-

institucionais – as suas implicações na coprodução desse dispositivo?  
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Este trabalho tem o objetivo de discutir as práticas de saúde mental na atenção 

básica em municípios de pequeno porte. Munícipios em que o número de habitantes é 

inferior ao número estabelecido pelas regulamentações exigidas para implementação de 

um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Assim, esses municípios têm como recursos 

encaminhar os usuários para cidades da região que oferecem esse serviço. De acordo com 

a Portaria de n° 154/GM/MS, municípios de pequeno porte, com menos de 20.000 mil 

habitantes, não tem direito ao serviço do (CAPS) dentro do município (BRASIL, 2005). 

Assim, o município deve articular uma rede básica com ações de saúde mental, 

desenvolvida pelos serviços de atenção básica disponíveis no município, como: Unidade 

Básica de Saúde (UBS); Programa Saúde da Família (PSF); Estratégia Saúde da Família 

(ESF). Pois, esses recursos podem ser fortes ferramentas para o cuidado em saúde mental. 

No Brasil as práticas em saúde mental no campo da saúde ganharam um novo 

olhar e vem sendo discutidas e associadas aos movimentos das reformas psiquiátrica e 

sanitária. Isso traz implicações importantes, pois “movimento significa processo, 

fenômeno dinâmico e inacabado” (COHN, 1989, p. 123).  

Nessa trajetória o conceito de saúde tem sofrido mudanças significativas, deixando 

de ser entendida como “estado de ausência de doenças”, sendo redefinido em 1948 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), como “estado de completo bem-estar físico, mental 

e social” (SCLIAR, 2007). Amarante (2007) ressalta que, com essa nova definição do que 

seria saúde, evolui-se um pouco, mas que continua com a mesma dificuldade anterior, 

“pois é muito difícil estabelecer o que é este estado de completo bem-estar... Às vezes 

questiono se há alguém assim!” (AMARANTE, 2007, p. 18). 

O SUS é organizado de forma regionalizada e hierárquica em modalidades de 

atenção primária, secundária e terciária. As ações de saúde mental na atenção básica são 

pensadas pela via da articulação da rede de cuidados, por base territorial, buscando o 

estabelecimento de vínculos e acolhimento aos usuários. Com essa atenção voltada para 

os serviços e modos de cuidado da saúde mental, o trabalho foi estendido à rede básica, 
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onde possibilitou para o psicólogo inserir nesse campo, e os poucos vem demarcando seu 

espaço (ZAMBENEDETTI; SILVA, 2008). “Não sendo hoje possível pensar a saúde mental 

desvinculada da saúde coletiva” (ZAMBENEDETTI; SILVA, 2008, p. 134). 

Após o interesse em pesquisar sobre a articulação do campo da saúde coletiva e 

saúde mental, surge à possibilidade do desenvolvimento do estágio em um (PSF) situado 

em uma comunidade rural da cidade de São Gonçalo do Pará/MG. Um município de 

pequeno porte com uma população estimada de 11.475 habitantes (IBGE/2015), fazendo 

parte de seu território cinco comunidades rural: Prata de Cima, Prata de Baixo, Água Limpa, 

Campo Alegre e Quilombo do Gaia (SÃO GONÇALO DO PARÁ, 2014). Este estágio tem como 

proposta a utilização de práticas orientadas pela clínica ampliada que se configura como 

uma ferramenta de cuidado do (SUS).  

             Essa proposta construída de acordo com os princípios e doutrinas do SUS 

é consequência de um projeto de ampliação de atenção à saúde, e atenção à saúde 

mental. Que traz em seus princípios a proposta de uma clínica que seja ampliada, para 

além do atendimento individualizado, fechado dentro de um consultório.  Uma clínica que 

trabalhe o sujeito na sua integralidade e singularidade, promovendo práticas que o integre 

em sua comunidade, família, grupos, território e nas relações sociais (BRASÍLIA, 2009). 

Está comunidade tem uma população estimada em 315 habitantes, com 118 

famílias (SÃO GONÇALO DO PARÁ, 2014). O (PSF) é aberto à população de segunda a sexta, 

composto por uma equipe: auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde de 

segunda a sexta; e médico clínico e enfermeiro uma vez por semana. E os serviços de 

psicologia são oferecidos à população no Pronto Atendimento (PA) da cidade, onde o perfil 

encontrado é eminentemente clínico, demostrando que a vinculação do psicólogo ao 

modelo médico se faz ainda muito presente.  

Pensar que será possível contribuir com mudanças na modalidade de atenção à 

saúde da cidade de São Gonçalo do Pará é muito significativo. Pois, as modalidades de 

atendimento psicológico se apoiam na modalidade de atendimento individual. E está 

comunidade, além de ser a mais afastada da cidade e de recursos, é uma das cinco 

comunidades que o acesso da população ao atendimento psicológico se torna mais difícil, 

pois, a realização deste se dá somente no (PA) da cidade.  

Diversas discussões, propostas e mudanças tiveram que ocorrer para se chegar ao 

SUS. “Nesse contexto, novas demandas de responsabilidade social estão sendo feitas aos 

psicólogos, o que nos leva ao questionamento de seus saberes, dos seus referencias 

teóricos e dos seus modelos assistenciais e sua adequação à realidade do SUS” 
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(DIMENSTEIN, 1998, p. 64). Por isso se faz necessário pensar e repensar práticas efetivas 

do psicólogo na saúde mental e saúde coletiva. 
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Emergência psiquiátrica, especifica-se quando ocorre alterações de 

comportamentos, sentimentos e pensamentos, que podem colocar a pessoa ou terceiros 

em situação de risco de vida, necessitando assim de um acolhimento especializado, 

visando minimizar os danos físicos, psíquicos e sociais gerados pelo agravamento de seu 

quadro. Esses indivíduos são levados a instituições que oferecem o serviço de emergência 

psiquiátrica (SEP), no qual é o primeiro contato do indivíduo com a rede de saúde mental 

e funciona como porta de entrada dos outros dispositivos da rede. O município do Rio de 

Janeiro é dividido em 10 áreas programáticas (AP) que orientam os serviços de saúde 

sobre sua cobertura dentro do território. A instituição pesquisada se localiza no centro da 

cidade, abrangendo a população da AP 1.0, e é uma das portas de entrada do usuário a 

rede pública de saúde mental, contando com diversificados serviços como: ambulatório, 

enfermaria de crise, hospital dia e serviço de emergência. A presente pesquisa foi dividida 

em duas etapas, na primeira realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de 

dados Scielo e BVS, no qual observou-se pouca produção acadêmica que discuta sobre os 

SEP oferecidos aos pacientes acometidos de sofrimento psíquico. A segunda etapa teve 

caráter etnográfico, tendo ocorrido no período de fevereiro a maio no SEP da referida 

instituição, no qual os pesquisadores realizaram observações de toda a dinâmica do 

serviço visando refletir sobre a relação técnico/paciente e sobre a maneira como o mesmo 

se articula para atender a sua demanda.  Levando em consideração a importância que um 

SEP tem para a resolução, inserção e bom andamento do tratamento dos pacientes de 

saúde mental, corrobora-se a relevância do estudo, tendo em vista que seu objetivo é 

propor novas estratégias para um SEP de maior eficiência e qualidade no atendimento. A 

partir da lei da reforma psiquiátrica, 10.216/01 que reformulou o modelo de assistência 

da saúde mental, dando maior importância aos serviços extra-hospitalares, ocorreu um 

aumento na demanda atendida nos SEP. Devido à grande quantidade de pacientes e a 

pouca quantidade de dispositivos que atualmente não estão conseguindo absorver toda a 

demanda de seus territórios, fazendo com que os mesmos procurem atendimento no SEP, 
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já que é ele que oferece suporte à rede quando todos os outros dispositivos se apresentam 

indisponíveis. Dentro dessa configuração, o SEP passou a adquirir novas funções, além de 

acolher e realizar o diagnóstico de novos usuários em crise e de fazer a inserção do mesmo 

em um dispositivo que melhor se adeque com as suas características, eles desempenham 

uma nova função, a renovação de receita. Função esta que aumenta o fluxo dos SEP com 

pacientes que não estão em situação caracterizada como emergência, atrapalhando um 

atendimento mais rápido e ágil dos que realmente estão nessas condições, já que no 

serviço mencionado não é utilizado nenhum tipo de critério de prioridade de atendimento. 

Como resultado da pesquisa encontrou-se SEP com tais características: recepção 

administrativa/burocrática não havendo nenhum tipo de acolhimento por um profissional 

da saúde aos usuários que chegavam no serviço; recepção cheia na maioria dos horários 

do dia e com demora no atendimento; falta de critério de prioridade de atendimento, os 

usuários em crise precisam esperar o mesmo tempo que os pacientes que foram apenas 

para uma renovação de receita, o que pode levar ao agravamento dos casos mais graves; 

foi observada uma postura defensiva dos funcionários que trabalham na recepção do 

serviço, eles tratam os pacientes de maneira educada, porém distante, existe uma 

automatização do trabalho realizado naquele setor, os funcionários nem se quer olham 

para as pessoas que estão atendendo, escondem-se atrás de seus computadores; os 

funcionários chamam os pacientes para atendimento com uma voz baixa, sendo a 

emergência uma sala bem ampla e aberta, isso dificulta que os mesmos ouçam; a 

comunicação entre a equipe demonstrou ser precária e a instituição não fornece nenhum 

meio no qual um indivíduo que chega ali pela primeira vez possa se informar, na maioria 

das vezes quem assume essa função de informar quem chega, são os próprios pacientes. 

A partir das observações e tomando esta instituição como referência, propomos uma 

discussão sobre que tipo de serviço de emergência vem sendo oferecido ao portador de 

sofrimento psíquico, essas pessoas estão realmente sendo acolhidas por profissionais 

capacitados a lidarem com as questões específicas dessa população? Em um SEP além 

das questões psíquicas é importante que seja realizada uma avaliação das condições 

físicas dos pacientes, pois as mesmas podem alterar seu senso de orientação, sua 

atenção e memória, o que pode ocasionar uma dificuldade no entendimento das 

informações dadas pela equipe e em alguns casos um diagnóstico precoce de algum tipo 

de transtorno. Entendendo a importância dos SEP para a inserção de novos pacientes na 

rede, considera-se que a avaliação dos usuários nesses serviços deve ser feita de maneira 

cuidadosa pois são os profissionais que realizam esse primeiro diagnóstico que irão 
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realizar o encaminhamento da pessoa para um dispositivo extra-hospitalar que melhor 

atenda aquela demanda específica, ou encaminhamento para uma internação em casos 

mais graves no qual essa seria a melhor direção terapêutica. O que acontece na realidade 

desses serviços é bem diferente, devido à alta demanda e a pouca quantidade de leito de 

observação, os pacientes ficam pouco tempo aos cuidados do SEP e logo é encaminhado 

para liberar o leito. Isso leva a muitos diagnósticos precipitados, e consequentemente a 

encaminhamentos não tão adequados para a especificidade daquele paciente. A dinâmica 

da SEP observada atende todos que chegam e realiza os encaminhamentos para dar 

continuidade aos tratamentos, além de contar com uma equipe de saúde mental atuando 

de maneira efetiva. Porém a grande rotatividade e alta demanda leva a maioria dos 

profissionais administrativos preferirem não atuar nesses locais, o que nos faz propor uma 

capacitação desses trabalhadores que terão contato direto com esse tipo de trabalho, com 

a finalidade de desenvolver a escuta e o acolhimento de forma mais humanizada, além do 

respeito a subjetividade e ao sofrimento do paciente.  
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Dentro do contexto atual da saúde mental no Brasil, o modelo da reforma 

psiquiátrica é o que vem sendo implantado na rede, visando promover a mudança na 

assistência dos pacientes acometidos por sofrimento psíquico. O modelo luta pela 

mudança da lógica manicomial pela assistência extra-hospitalar, através dos dispositivos 

substitutivos ao hospital. A pesquisa foi realizada em uma instituição pública estadual, 

localizada no centro da cidade que abrange a área programática 1.0 do território, e que 

vem se engajando para atender as necessidades da população ao entorno da instituição. 

A mesma conta com uma equipe de profissionais de diversas formações e categorias, que 

prestam direta ou indiretamente seus serviços à demanda do local, cada um com suas 

particularidades de rotina e subjetividade distintas. Tendo em vista que a instituição 

oferece diferentes serviços como, ambulatório, emergência, hospital dia e internação de 

curta permanência para pacientes em crise, que funcionam em lógicas completamente 

diferentes, nos chama a atenção sobre como fica a saúde da equipe de saúde mental da 

instituição dentro desse contexto, no qual lida com a demanda dos pacientes e do local de 

trabalho. A fim de investigar como esses profissionais alocados nessa instituição usam os 

mecanismos de defesa psíquica individual e coletivo para se protegerem dos estresses 

submetidos em seu cotidiano, o estudo surge com a proposta de verificar se as estratégias 

e táticas usadas por estes profissionais colaboram para a manutenção da integridade 

psíquica da equipe. Os mecanismos de defesa do Ego são processos que permitem que a 

psique do indivíduo solucione conflitos, ressentimentos e frustrações com o objetivo de 

não causar sofrimento consciente a pessoa. Os principais mecanismos existentes são, 

sublimação, rejeição, negação, racionalização, repressão, projeção, regressão, isolamento 

e formação reativa. A metodologia utilizada na presente pesquisa, dividiu-se em quatro 

etapas, na primeira foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os artigos 

atualizados da reforma psiquiátrica, mecanismos de defesa e saúde do trabalhador, tendo 

como referencial teórico os estudos sobre psicopatologia do trabalhado do Dejours (1994). 
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Na segunda etapa, foi realizada observação participante em todos os ambientes da 

instituição com a finalidade de identificar as estratégias utilizadas pelos funcionários para 

lidar com a rotina de trabalho da mesma. Na terceira etapa, foram realizadas entrevistas 

individuais semiestruturadas em uma amostra inicial de 15 funcionários voluntários. Na 

quarta etapa, foram aplicados questionários fechados individuais compostos por 16 

perguntas em escala Linkert e um Brainstorming de 8 frases, em conjunto com a aplicação 

da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS). O levantamento do material 

coletado se deu através da técnica de análise do discurso, com a finalidade de alcançar o 

sentido da fala dos entrevistados, buscando entender como os mesmos percebem suas 

estratégias de defesa. Até o presente momento da pesquisa, foram obtidos como 

resultados que 86% dos profissionais gostam de atuar na área e estão bem adaptados ao 

trato com os pacientes acometidos de transtornos mentais, no entanto 46% dos 

entrevistados citaram a vontade de mudar de emprego, 53% afirmou reclamar de seu 

trabalho e 53,3%alegou viver situações estressantes no trabalho muito frequentemente, 

possivelmente pelo fato de 38,9% apresentar características de ansiedade segundo os 

dados apurados através da HADS. Neste mesmo levantamento, 32,3% apresentam sinais 

de depressão, declarando que o trabalho afeta a qualidade de sua alimentação. Também 

foi possível perceber com os dados levantados nos questionários aplicados, que 73,2% 

não sentem medo de enlouquecer, 33,3% sente medo dos pacientes e 26% alega já ter 

sofrido agressões físicas de pacientes. De acordo com as observações realizadas na 

instituição foi possível identificar algumas estratégias de defesas individuais e coletivas 

utilizadas pelos profissionais, são elas: postura distante e automática ao atender os 

usuários (observada principalmente na recepção e pelas áreas administrativas), pode-se 

considerar uma forma dos funcionários se defenderem de quão invasivo pode ser 

trabalhar com a loucura; infantilização dos pacientes (observada principalmente na 

enfermaria de crise) que tem uma função de autoridade, se a pessoa é infantilizada ela 

será tratada como criança e deverá “respeitar o adulto responsável” que no caso seria o 

profissional, além de ser uma forma de oferecer carinho no intuito de receber o mesmo de 

volta; naturalizar a demanda, para que não ocorra envolvimento emocional com as 

situações vividas pelos pacientes e isso gere sofrimento emocional ao cuidador, sendo 

assim, essa estratégia faz com que as situações difíceis sejam tratadas com naturalidade. 

Além das citadas acima foram encontradas mais duas que são consideradas estratégias 

defensivas coletivas, a reclamação e a fofoca. A reclamação faz com que os funcionários 

se identifiquem e se sintam aceitos pelos demais, e a fofoca pode funcionar como um 
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dispositivo onde o indivíduo fala do outro para que não seja notado, ficando assim 

defendido de críticas. Acredita-se que cuidar dos trabalhadores de saúde mental, que é 

quem acolhe e atua diretamente no cuidado com o sofrimento do paciente, é uma maneira 

eficaz de garantir a qualidade do serviço prestado, pois mantém o ambiente de trabalho 

saudável.  
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TRABALHANDO POR TRABALHO: 
um esforço a ser agenciado 
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Ana Raquel Cabral Barcellos (CCOI) 

 

 

Nos registros de diferentes instituições psiquiátricas no Brasil e no mundo, veremos 

que historicamente o trabalho sempre esteve presente como atividade importante com a 

lógica “curativa” e de ocupação do tempo ocioso. Encontraremos termos como ergoterapia 

e laborterapia em registros de prescrição médica. Para Saraceno (1999 apud YASUI, 2011, 

p. 198), “o trabalho em manicômios é tão antigo como o próprio manicômio”. Na atual 

conjuntura, após avanços com a Reforma Psiquiátrica – seguindo o paradigma da atenção 

psicossocial – vê-se em diferentes dispositivos de atenção em saúde mental o 

investimento nas oficinas e cooperativas de trabalho e geração de renda, coordenadas por 

técnicos da saúde mental, voltadas para usuários com a intenção de oferecer-lhes espaços 

de produção, com vistas ao ganho de autonomia, emancipação e construção de 

subjetividade, além de propiciarem o contato com as exigências do mundo do trabalho, 

consequentemente ganho de renda. Cabe dizer que, embora tenhamos importantes 

avanços com a Reforma, ainda encontramos em alguns espaços a utilização do trabalho 

servindo a certa pretensão de ajuste e ocupação do tempo livre, tal como eram 

exclusivamente utilizados no modelo asilar. 

Este trabalho não tem a finalidade de pôr em discussão a forma que nós, técnicos 

da saúde mental, conduzimos as oficinas de geração de renda, tão pouco dizer 

detalhadamente a respeito do uso que se fez e se faz de atividades laborativas no interior 

de hospitais psiquiátricos. Temos a pretensão de elucidar algumas questões acerca da 

entrada de pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos no mercado de trabalho.  

Assim como Zambroni-de-Souza (2006, p. 176), entendemos que o sofrimento 

mental interfere na capacidade produtiva das pessoas e em alguns momentos pode 

dificultar seu convívio com os outros. Importante ressaltar que isso não significa que, a 

partir de tais dificuldades essas pessoas se tornam, definitivamente, improdutivas e 



303 

 

incapazes de responderem às normas exigidas para o convívio com os demais, em especial 

no trabalho. Por outro lado, não podemos ignorar que há dificuldades específicas que 

colocam limitações para cada um, em decorrência da estrutura que lhes é própria. 

Considerando as especificidades de cada sujeito, avaliamos as possibilidades de trabalho 

que poderão ser experimentadas por estes, cuidando para que isso não se torne motivo 

para formas de tutela, em nome da “integração” e “adaptação”.  

Registramos algumas falas dos usuários participantes do Grupo de Trabalho, 

espaço que reúne usuários da Rede de Saúde Mental de Niterói/RJ para tratar de assuntos 

relacionados ao trabalho. Tais falas exemplificam suas dificuldades na busca por trabalho 

ou dizem respeito às dificuldades enfrentadas por quem já está inserido. “Eu fico muito 

estressado quando me pedem para fazer várias coisas ao mesmo tempo”. “Eu tenho 

dificuldade de falar”. “Algumas vezes, prefiro estar em outro lugar.” “Ela era racista. Eu era 

a única negra da loja”. “Tinha dias que eu bebia para aguentar.”  

No grupo, para além do pedido por trabalho, falamos das dificuldades em conseguir 

um emprego, do conceito da desordem mental como incapacidade, irresponsabilidade, da 

entrada no mercado formal e informal, dos benefícios sociais, das bolsas de trabalho na 

rede, e de outros pontos que tocam a temática. O grupo se constitui como um espaço de 

sustentação para estes que em algum momento precisam ser acompanhados, seja no 

emprego, na busca pelo trabalho, na invenção de um trabalho, ou em situações habituais 

da dinâmica do trabalho. 

Ressaltamos que falamos do lugar de trabalhadores de um Centro de Convivência 

e Cultura – que tem como mandato tornar os usuários de nossa rede participantes do 

território. Sabemos que existem diferentes formas de ser cidadão, e uma delas é sendo 

produtivo – para si e para os outros. Nesse sentido, investimos na inserção no mercado 

de trabalho. Essa cidade de que falamos, é a mesma que está posta para todos nós, com 

o mercado competitivo que visa a produtividade e o lucro. O desemprego não é uma 

realidade própria dos usuários da rede de saúde mental, assim como a dificuldade de 

acesso à cultura, educação e moradia. São problemas que assolam muitas pessoas, 

principalmente em países em desenvolvimento como o nosso. Nesse cenário desenhado 

com traços tão firmes que deflagra pessoas, em geral com baixa escolaridade, 

pertencentes a camadas desfavorecidas (pobres), negros e, como se não bastasse, loucos 

– como inseri-los no mercado de trabalho?  

Os nossos parceiros não são meros coadjuvantes: são atores principais – uma vez 

que contamos com eles para que façam o que já sabem fazer, não pedimos pela invenção 
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de algo a mais, promovemos encontros destes com os nossos usuários com a proposta de 

potencializar suas capacidades individuais, ou seja, intermediamos encontros. Esses 

encontros possibilitarão a entrada, acompanhada por nós ou não, em diferentes lugares. 

Deste modo vislumbramos a possibilidade de quem sabe um dia, estes usuários 

prescindirem de nós, apostando que a partir do nosso agenciamento e acompanhamento, 

implicaremos a cidade neste trabalho, que não deve ser mandato apenas dos serviços de 

Saúde Mental, mas da cidade como um todo, se considerarmos que o objetivo é o exercício 

da cidadania. A produção de novas relações e a construção de projetos de vida mais 

autônomos só é possível quando a sociedade inclui a diversidade. 
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O propósito deste trabalho é relatar a experiência de leitura de um texto filosófico 

com um grupo de pacientes psicóticos, que fazem acompanhamento analítico individual e 

em grupo. O texto escolhido foi Carta a Meneceu de Epicuro, e a leitura foi seguida por 

uma roda de conversas. O foco de nosso relato é mostrar o impacto da leitura sobre os 

membros do grupo, trazendo alguns comentários mais significativos dos participantes. O 

que mais surpreendeu foi a capacidade de reflexão filosófica de alguns pacientes, que não 

hesitavam em expressar o que sentiam e percebiam do texto.  

Este grupo terapêutico – Grupo vida – existe há mais de catorze anos, coordenado 

pela prof. Dr.ª Araceli Albino, sendo um grupo aberto, gratuito, cuja única exigência é que 

tenham acompanhamento psiquiátrico. Fazem parte do grupo uma equipe de 6 analistas 

e um número de pacientes que varia entre 10 e 15, com uma frequência semanal com 

duração de duas horas. Existe também um acompanhamento individual com os mesmos 

analistas para todos os participantes. O que já pode ser constatado é que aqueles 

pacientes que conseguem manter uma frequência estável apresentam uma melhora 

significativa, uma diminuição ou remissão dos surtos, conseguindo chegar a uma 

estabilidade do quadro e uma melhor qualidade de vida.  

São várias as atividades desenvolvidas neste grupo. Escolhemos esta atividade por 

ser a mais recente e uma das mais bem-sucedidas. O que sempre foi percebido é que 

havia necessidade de expandir a técnica psicanalítica para agregar atividades de projeção, 

expressão artística, expressão corporal, leitura e elaboração de narrativas pessoais. O 

paciente psicótico normalmente sente-se à margem da sociedade, não aceito e não 

compreendido; com o tempo acaba entrando em um movimento endógeno, diminuindo 

sua participação nos grupos que frequenta, diminuindo sua capacidade de aprendizagem, 

de comunicação e ampliando seu sentimento de fracasso e inadequação. 

 As atividades desenvolvidas têm como objetivo resgatar ou criar uma capacidade 

de entendimento e expressão que vai trazendo de volta, gradativamente, o sentimento de 

existir, mesmo conscientes de que funcionam diferente, mas não estão incapacitados. 
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Dentro de uma linha do tempo, iniciamos com desenhos, colagens, pinturas, construção 

coletiva de um texto para expressão de sentimentos e percepções do grupo, que eram 

apresentados em um encontro anual para estudantes de psicanálise. Aqueles pacientes 

mais antigos que viveram essas primeiras tentativas apresentaram uma melhora 

significativa de comunicação e expressão. Continuando a evoluir, chegamos aos últimos 

dois anos quando Logatti, uma psicóloga ligada ao Laboratório de Humanidades da 

Unifesp, fez a proposta de desenvolver o trabalho de leitura de clássicos da literatura 

mundial.  

O que mais chamou nossa atenção foi a profundidade de algumas falas, indicando 

que um paciente de estrutura psicótica que seja acompanhado terapeuticamente e se 

sente olhado e apoiado é capaz de um discurso coerente e conectado ao texto discutido, 

motivando os presentes. 

Após a experiência com literatura, as autoras acharam que um texto filosófico 

poderia ter um efeito interessante. Desta forma, Carta a Meneceu, também conhecida 

como Carta sobre a Felicidade é um texto do século III a. C., nele Epicuro nos convoca a 

pensar acerca do agir humano. E ao longo do texto, vai prescrevendo orientações para se 

conseguir a saúde da alma. O caminho para a felicidade pode ser alcançado por meio da 

filosofia. A filosofia entendida como prática de vida, como exercício de si e não como uma 

disciplina teórica que nos convoca à reflexão. 

Ao trabalharmos esse texto com o grupo vida, foi possível concluir que as indicações 

de Epicuro acerca do caminho para se encontrar a felicidade foi partilhado por alguns 

participantes, suas reflexões impetraram o texto de forma clara. Ao longo da leitura 

algumas falas nos conduziram a essa conclusão. 

No início do último encontro um dos participantes interroga acerca do que é 

prudência?  Prudência é comer muito? Comer pouco? Como é isso? 

Falando sobre o que é necessário, surge a questão: O amor é uma necessidade? 

Outra participante responde que o amor é algo que se constrói no relacionamento com as 

pessoas. Um terceiro define que a coisa mais difícil para um bebê é aprender a respirar, e   

o amor é uma coisa a ser aprendida, como respiração.  Mas, Silvio questiona se estamos 

falando de amor ou de sexo? Ao que outros respondem com ênfase: do amor. 

Silvio continua interpelando acerca do que é necessidade e acaso, “será que tudo 

que me aconteceu foi obra do acaso?”. Por que o mal que restou é irreversível. 

Compromete o resto da minha existência. Você não consegue exercer suas funções. Ele 

dá o exemplo de um vaso quando ele se quebra – se você remenda não fica a mesma 
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coisa, mas Joana diz que uma coisa imperfeita é mais bela por ser imperfeita, em uma 

comparação com o amor. Amar uma pessoa imperfeita torna o amor mais perfeito. 

Deixamos aqui uma questão: essas indagações que foram despertadas ao longo 

da leitura do texto refletem a profundidade do pensamento ou são só expressões da 

“loucura”? 
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