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Desafios e possibilidades na rede de arençáo inregral à saúde menral:

o discurso do sujeiro colerivo dos usuários de um cenrro de

arençáo psicossocial*

Challenges and possibilities in the chain ofintegral attention to mental health: the collective
subject speech 01the usersIrom ti psychosocitll ctlre center
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RESUMO Objetiva~se compreender as concepções dos usuários do Centro de

Atenção Psicoswcial sobre os desajios e possibilidades vivenciadas lia menção em

mude mental. Trata~sede um estudo hermenêutico sobre abordagem qualitativa.

O localfoi o Munidpio de Sobral-CE e os sujeitosforam dez usuários. Utilizou~

se a entrevista semiestruturada e a observação siJtemática para a coleta dos

dados. A análise seguiu os pressupostos da hermenêutica critica com eixo no

Discurso dI) Sujeito ColetilJ(). Os resultados evidenciam a intensa exclusão social

EnfàtiZlHe a necessidade de esrrarégitlJ e ações resolutivas para a ampliação do

espectro de adaptação e habilitação sl)cial nos territórios.

PALAVRAS-CHAVE: Saude Mental; Serviços de Saude Mental· Discurso dtJ
SUjeitl) CtJletivo.

ABSTRACT 7heobjective is to understalld users'dejil1itions on t/;e PsydJosocia/

Care Center about the chal/enges and possibilities experienced in the mental

IJealtlJ care. It is a IJermenerttic srudy about qu.alitative approadJ. 71Je srudy took

place in the munidpality ofSobral, in Ceará. and rlJere were tm users. A semi

structured interview and t/Je systematic obserVtltionfor MM collection were used.

lhe allalysis ftllowed the conjectures ofcriticaI hermelll!utics llJit/; bearing 01/

rlJe Collective Subject Speec/;. lhe resu/ts evidenced rlJe i1ltenJe social exclllSiol1.

7he /Jeed of resolutive strategies and actiollS ftr broadening riu spectmm of

adaptatio1/ al1d Joeial qrutlificatioll in r/Je territories is emp/;asized

ICEYWORDS: Mental Healt!J; Mental HealtlJ Seruices; Colleetive Subject

Speech.
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INTRODUÇÁO

No Brasil. o modelo manicomial hospitalocên

trico de caráter cronificador e produtor de exclusão

soci:ll passou a ser objero de enfrelHamenro por mo

vimemos sociais lig:ldos ao campo da s:lúde mental

nas déc:ldas de 1970 e 1980. Com o envolvimento de

segmentos políticos, científicos, sociais dentre outros.

considerou-se fund1mental a implantação de serviços

subsrirutivos ao manicômio (AMARANTE, 2007).

O Centro de Alenção Psicossocial (O\PS) tor

nou-se o ptincipal dispositivo estratégico para inversão

do modelo assistencial em saúde menml e na articu

laç:io da rede de serviços em saúde e outros setores.

Os O\PS devem oferecer uma arcnçjo humaniz.ada

e de qualidade às pessoas com transtornos mentais

(TM) prioriz.ando a subjetividade e a singularidade de

cada usuário em seu projeto terapêutico (AMARANTE,

2007).

A consrruçjo da rede de arençjo em saúde men

ral pressupõe a alocaçjo de diversos sujeitos em um

cenário ativo, em que a consLIução de alternativas para

o resgate da cidadania e do estado de saúde eferive-se

através do cuidado integral As. açócs pontuais e limi

tadas devem estar minimizadas no universo multi e

interdisciplinar, pois as relações de equipe, usuários e

sistema de saúde devem problematizar as questóes ine

tentes ao desenvolvimento de uma prática saudável,

ampla e resolutiva (LACERDA.; VALLA, 2006).

O modelo de redes de cuidado configura as ações

de saúde mental em diversas direçóes e sentidos da

hierarquiz.ada constiluiçjo de serviços do SUS. A base

territorial e a atuação transvetsal com outras políticas

específicas devem buscar o estabdecimento de víncu

los e o acolhimento na açjo em saúde. Neste processo,

devem estar fundamentados os princípios do SUS e da

Reforma Psiqui:ítriCl e para sua articulação result:mres

das seguintes diretrizes fundamentais; lerritorialidade;

organizaçjo em rede; intersetorialidade; arençjo psi

cossocial; muiri profissionalidade/i nterdisci pi inaridade;

dcsinstirucionalização; promoção da cidadania dos

usuários; c construção da autonomia possível de usuá

rios e familiares (BRASIL. 2003).

Nesse caminho, a partit de 1997, a cidade de

Sobral-CE vislumbrou a necessidade de uma refor

mulaçjo no modelo de saúde mental local vigente, o

qual era representado pelo sistem:l hospit:llocênrrico

manicomial na modalidade predominallle de assislên

cia psiquiáttica. No entanto, somente em julho do ano

2000 ocorreu o rompimento definitivo com o referi~

do modelo e instituiu-se a Rede de Atençjo Integral à

S:lüde Mental no município cOlllpromisSldo em ofe

recer uma alenção em saúde menml humanizada, de

qualidade, de base comunitária sob os ptincípios do

Sistema Único de Saúde (SUS) (SÁ, 2006).

O CAPS Geral nde Sobral é um dos serviços que

compóem a Rede de Atenção Integral à 5.1úde Mental

do município. Cont,.... com uma equipe multiprofissio

nal que desenvolve um trabalho com abordagem inter

disciplinar, onde se busca a valorização dos diferentes

saberes e práticas, visando ao desenvolvimento de uma

prática crítica. tr:tnsform:ldora, compromissada com

uma alenção resolllliva e cidadã.

Presta atendimentO às pessoas com TM severos e

persistentes, oferece cuidados clínicos e de habilitação

psicossocial, possibilita o exercício de cidadania e a in

dus:ío social das pessoas com TM e de su:ls famílias.

Ainda assim, aSsume um papel estratégicO na articula

çjo e no tecimento de redes sociais, pois desempenha

as suas funções na atenção direta, bem como na regu

laçjo da rede de serviços de saúde. Enfatiza o tra.balho

no territÓrio articulado COlll as equipes da Estratégia

S:lúde da Família (ESF) possibilitando o resgate d1

.<;"úJ, ,., IkIMu, Rjn & Jonwn. ". 3~. n. 117. l' 7H·7~3. nuu&•. 10 II)
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auronomia dos usuários, em conformidade com Polí~

tica Nacional de Saúde Mental (BRASIL, 2004).

Em julho do ano 2009, o munidpio completou

nove anos de implantação da Reforma Psiqui:hrica a

partir da cOllStiruição de vários serviços de saúde men~

tal articulados nas redes comunitárias de atenção :\

vida. Entende-se que o período configura um tempo

e momento adequado para a realização deste estudo

pela necessidade de interpretar o universo simbólico e

vivencial dos usuários mendidos pelo CAPS.

Desse modo, objetiva~secompreender as concep~

ções dos usuários do Cenuo de Atenção Psicossocial

(CAPS) sobre os desafios e possibilidades vivenciadas

na atenção em saúde mental.

METODOLOGIA

Trata~sede uma pesquisa sob abordagem qualita~

riva, com eixo no OisoHso do Sujeito Coletivo (DSC)

(LEFEvRE; LEFEvRE, 2005). A adequação metodológica

surge na complexidade do próprio objeto de análise

que requisita um referencial alinhado às questões de

significado e intencionalidade inerentes aos aros. às re·

I:tções e às estnltUf:J.S sociais sob investigação (MINAYO,

2008).

O DSC enfatiza uma estratégia metOdológica

com intuito de tornar mais clara uma dada represen

tação social e o conjunto de representações que con·

forma um d.1do imaginário. Consiste em uma forma

n:ío matemática nem tampouco metalinguística de

represemar, produzir e imerpretar de modo rigoroso o

pensamento de uma coletividade. (LEFEvRE; LEFEvRE;

TEIXEIRA. 2000).

Na proposta hermenêutica. a interpremção é con~

ccb ida como algo inerente ii tOtalid.1de da experiência

.'iluiJ, "', lkIMu. Rin dt l'llC"'" ~. 3~. II. 117. I' 7H·7H. Iluddt•. lO II)

hUlmna. vinculad:t à Sua condição de possibilidade

finita. sendo uma tarefa criadora, circular. que ocor

re no campo da linguagem. Dessa maneira, o homem

é uma conjugaçâo dele mesmo em sua vid1. nas suas

impressões e culturas prêvias, nos seus preconceitos

e impregnaçócs que transversalizam o próprio modo

de interpretar o mundo. A essência daquilo que se vai

interpretar passa a ser também a própria essência do

intérprete (GADAMER, 1997).

O campo empírico foi o CAPS Geral II Damião

Ximenes Lopes, localiz.1do na cidade de Sobral, Estado

do Ceaci, no Nordeste brasileiro. O CAPS Geral com

põe a Rede de Atenção Integral em Saúde Mental do

município que conta ainda com um CAPS ÁJcool e

OUlras Drogas (AD). Serviço Residencial Terapêutico,

Unid.1de de Internação Psiquiátrica em Hospital Geral

e açõcs de articulação com os demais níveis de com~

plexidade do SUS e outrOS setores.

No CAPS Geral sáo desempenhadas diversifica

das atividades: atendimento individual; atendimento

em grupo (grupo de cri:mças, grupo de convivência,

grupo de psiquiatria, grupo de lerapia ocupaciollal,

oficinas expressivas, oficinas terapêuticas. oficinas

culturais, atividades esportivas, atividades de suporte

social. entre outros); oficinas geradoras de renda (es

paço e:<tra CAPS), atendimento para a família (gru~

po de pais, atendimelllo individualizado a familiares,

atenção domiciliar), atendimelllo psicoter:ípico; lrala~

mento medicamentoso; atividades comunitárias (uti

lizando os recursos comunitários, envolvendo pessoas,

instituições ou grupos organizados que atuam na co~

munid:Jde); mobilização polílico~social; e ação lllaui~

cial para as equipes da Estratégia Saúde da família.

Os sujeitos da pesquisa foram 10 (dez) usuários

de ambos os sexos. em [rat:lmento no referido dispo.

sitivo. na modalid1de de atendimento intensivo e em

acompanhamento no grupo de convivência, est:lbili~~
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dos, encontrando~se no momento da pesquisa em tra~

mmento no CAPS mediante a coauroriza.ção expressa

de seus familiares responsáveis. Os mesmos possuem

histórico de inserçâo e envolvimento no serviço desde

a sua criação, bem como no mamemo da pesquisa.

O período de coleta de informações ocorreu nos

meses de janeiro e fevereiro de 2008. O processo de

amostragem intencional foi definida pela saturaçáo

teórica que, ao estabelecer ou fechar o tamanho final

de uma amostra em estudo, interrompe a e:tpmção de

novos componcmes a partir da redund'incia c conver~

g~ncia de sentidos e significados emitidos nos discur~

sos (FONTANELLA; RiCAS; TURATO, 2008).

As. técnicas de colems de dados foram a enue~

vista semiestruturada e a observação sistem:Ítie:t. As.

entreviStaS fOt3O\ realizad1s individu:J.lmente, seguindo

um rOleiro previamente elaborado com as principais

questões que foram abordadas. A sistematização das

observações pautou-se em pomos discutidos na colem

volrados para interpretaçâo do universo da investiga~

ção (atendimento, dificuldades, desafios, fucilidades e

resolubilidade) .

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Elica

em Pesquisa (CEI') da Universidade Vale do Ae:traú

(UVA) seguindo os preceitos éticos para o desenvol~

vimemo de pesquisa envolvendo seres humanos que

foram respeitados e cumpridos conforme ponaria

Conselho Nacional de Saúde. (Brasil, 1996). A re3liza~

ção do estudo foi mmbém autorizada pela Coordena

ção da Rede de Atenção Integral em Saúde Mental de

Sobral~CE e Coordenação do CAPS Geral II Damião

Ximenes Lopes.

No processo de coleta de dados, a abordagem

aos usuários ocorreu em primeiro momento no CAPS

Geralll. Foi realizada uma apresentaçâo pessoal e ex~

plicação ger:tl sobre o estudo, relevância e métodos.

Todas as entrevistas foram gravadas com a permissão

dos paruclpanteS d:J. pesquisa. Após a entrevista, o

comeúdo foi ouvido pelo entrevistador e pelo enue

vismdo. As. observações foram registradas em diário de

campo de forma escrita.

O processo de análise dos dados p:tlllou~se no

eixo do Discurso do Sujeito Coletivo que pressupõe a

utilização de quatro figuras metodológicas: expressóes

chave, idéia central, ancoragem e o DSC (LEFi',:vRE;

LEFINRE, 2005).

Com o término da colem de todas as informa~

ções (gravad:J.s e transcritas), rC3lizou~se a t:lbul:lção

das informações. Eslas foram organiZ3das no quadro

denominado de instrumento de análise do discurso

- lAD. Cada entrevista foi :lnalisada isoladamente e,

dessa análise. selecionou~se as expressões~chave de

Clda discurso em p:.trticul:lr.

A idéia central se configura a síntese do comeú~

do, ou seja, o que esras querem efetivamente dizer ou

represenrar. Depois da idendficação das expressóes

chave. as idéias semelhantes ou complementares fo~

ram agrupadas numa idéia central, configuradas como

síntese ou <:ategoria. O cOllleúdo das idéias celllrais

semelhantes ou complementares e de suas respectivas

expressócs-chave direcionou a construção do OSC.

A interpreraç:io dos achados pautou~se na her~

men~utica crídca e reflexiva em que o fundamento

de análise do conteúdo é a práxis social na perspectiva

compreensiva, sendo que a discussâo dos resultados

foi articulada com a literatura pertinente ao tema

(MINAYO, 2008).

RESULTADOS

No e:tminhar interpretativo da pesquisa, os re~

sultados estão delineados na cartografia dos sujeitos

,<;"úJ, , .. IkIMu, Rjn &J>nwn. ". 3~. n.1l7. l' 7H·7~3. nuu&•. 1010
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envolvidos no estudo, no caso, os usu;Írios do CAPS e

na apresentação do DSC construído a partir do pro

cesso de análise dos dados.

Em relação aos sujeitos. dos 40 usuários assis~

ridos na modalidade de atendimento intcnsivo e em

acompanhamemo no grupo dc convivência, la parti~

aparam da pesquisa. Do total de 10 que compuseram

a amostragem teórica, 8 são do sexo masculino e 2 do

sexo feminino, sendo 8 solteiros, I viúvo e I separado.

A flixa etária está compreendida entre os 23 e os 57

anos dc idade. Em relação ao diagnóstiCO dos usuários,

delecLOu~se que quatro apresentam transLOrno afetivo

bipolar; quatro com esquizofrenia; um com transtor

no esquiz.oafetivo e um usuário com transtOrno mental

devido a lesão e disfunção cerebral e a doença física.

associado a epilepsia.

Discurso do Sujeito Coleti\'o (DSC)

Os usuários discorrer.lI11 sobre as suas concep~

ções, experiências e sentimentos, enfatiz.ando o ex

perimentado, o COntexro da história vivenciada. Os

seus discursos encontram~se fundamentados no eixo:

'Desafios e possibilidades enfrentados na Rede de

Atenção Integral à Saúde Memal de Sobral~CE'.

Deste entrecruz.amento de discursos, sínleses e

representações emergiu uma categoria, ou seja, uma

idéia central síntese, originada das idéias centrais se~

melhantes ou complementares, representativas de suas

respectivas expressões~chavc.

Os discursos dos usuários evidenciaram a alen

ção oferecida no CAPS Geral II e enfatiz.aram a pre

dominância de preconceitO e estigma. apresentando

tais significados cm seus discursos em resposta à ques~

tão norteadora: Fale-me sobre os desafios colocados

Só é ruim é ~sse preconceito que tem na soáedad~ com o pacient~ 'm~ntal: o preconceito atrapalha em tudo.

Para se cons~guir um rrabalho é diftcil, aJ p~ssoas acabam mio dando ~mprego quando sabem que são pessoas

que tomam remédio controlado. A sociedade mm confia em pacientes 'mentais; olham com medo. achando

que lJão Jàzer alguma coisa ruim. O p~ssoal da cidad~ goS/a de 'intimar' com o paciente mental, dizer ape

lidos, xingamentos. O povo na rua ainda fica chamando de doido. loltco, abirobado. queima-graxa. Ficam

dizendo que o paciente rasga dinheiro, joga pedm, come pedra, isso é horrílJel pm nós, O preconceito ainda

é muito grande. não vai acabar nunca. O C.APS dá um ótimo tratamento para os padentes. o CAPS está

trazendo coisas boas para alJida dos pacienres, mas só qu.eria que o CAPSfizesse mais ripos de trabalho com a

sodedade, tem muita gente que tem preconceito com opadente mental. isso não é bom, s~ ofulano é conheddo

como um doido, como é que as pessoas lJão respeitar ele? Se acham que é doido, que não podeJàzer nada, aí

fica tudo muito mim. Seria nmito bom que o CAPS prtdesse ajudar a gente nisso. As pessoasficam com medo

do doent~ 'mental'porqu~ pensam que a gente não égente, Se o polJO da rua soubesse que nós não somos doidos,

seria melhor. É predso educar mais a população sobre quem nós somos, e isso pod~ serftito em todo lugar, na

rua, nas escolas, nas praças e ati no rádio. Um dill pode ser que a geme consiga lJilJer sem ser discriminado

pelo povo e a I/ida ficaria bem melhor.

.';'"iJ, "', lk""u. Rin d< l'llC"'" ~. 3~. II. 117. I' 7H·7H. nud&•. lO II)
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:\ assisrênci:1 em s:túde mental prestad3 n3 Rede de

Atenção Integral à Saúde Mental de Sobral.

DISCUSSÃO

Os discursos dos usuários demonstram clara

mente a existência e a marca danosa de preconceitO e

estigma, direcionados às pessoas com TM. As afirma~

ções oriund3s dos próprios indivíduos vítimas do pre~

conceito fàvorecem o entendimento do quantO ele está

preseme no imaginário subjetivo dos mesmos, bem

como no componamemo da população em geral.

Sampaio e Barroso (997) chamam a atenção

p3ra o furo de que nenhuma outra Cltegori:i hUlmna,

ao longo da hislória d3 humanidade, foi vítima de pre-
. .

conceitos e esugmas como as pessoas que apresentam

algum tipo de TM. Embora a sociedade contempo

rânea tenha obtido avanços significativos no universo

tecnológico, científico e cultural, não consegue ainda

diversificar seu modo de relacionar com pessoas em

TM sem lemor ou precaução.

Louzã Neto (I996) acrescenta que as pessoas,

geralmente, relacionam erroneamente a doença men~

tal à pcriculosid:ide e imprevisibilid:idc, sendo que a

cuhur:J. exerce grande influência na maneira de enca~

rar a doença mental.

Os discursos dos usuários denunciaram um con

teúdo de violência, periculosidade, imprevisibilidade

que lhes sio atribuídos. Comumcnte o TM é associado

ii. violência, agressivid.1de, periculosidade e imprcvisi~

bilidade. Como consequência, a pessa3 COlll TM p3Ssa

a ser estigmatizada, rejeimda, excluída pela população.

O preconceito. bem como a falt:l. de conhecimento e

m:l.ncjo das pessaas no lidar com os indivíduos com

TM, dificulta a integração desses últimos nos univer~

sos familiar, comunitário e social, aClrret:indo diversos

prejuízos e dificuldades em suas vidas.

A compteensão do vivenciar do sujeito com TM

na sociedade retoma um entendimento somente possí~

vel atr<lvés d:i :iproximaçiio de sua realid:ide cotidi:ill:t.

A desconstrução dos estigmas de incap:tcid3de é collS~

truíd3 soci3lmente, 3dem3is, faz~se rdev3nte e neces~

sário esmbelecer um3 nOv3 ética em que o Outro tenh3

o que dizer sobre si e não seja meramente descrito sob

um viés de padronização científica, definindo-se como

um conjunto de sin3is e sintomas (GUlJOR; PINHEIRO,

2007).

Emende-se que o fato de um:l. pessa:l. apresemar

um TM não significa uma prccondição para que seja

agressiv:l. e violema. Realmente podem existir situ:l.~

çõcs naS quais 3S pessoas com TM podecio manifestar

episódios de agimção excessiva ou agressividade, assim

como r:l.mbém outrOS indivíduos que não apresenmm

transtornos mentais m:l.nifesmm. T:l.is comportamen

toS são coridi:l.namente observados no espaço midi~

ático, na imprensa escrita ou falada, demonstmndo

que são juslamente os indivíduos considerados 'nor~

mais' que cometem de forma aterrorizante delitos de

diversas narureza.s.

S:mford (2000) argumenta que quando a pessoo

com enfermidade mental não adota os padrões con~

vencionais 3Ceil:ÍveiS da comunidade, podeci ser visra

COlllO elemento desviante, lorn311do~se objelO de re~

jeiçiio e exclusão social. Há longo tempo, o estignla

da doença mental vem sendo apoiado na noç:io de

agressividade e pcriculosidade, e isto provavelmente

esconde a dificuldade que as pessoas apresentam em

se relacionarem com os indivíduos 'diferellles'.

OUtrO aspecto evidenciado no DSC diz respeito à

exisrência do estigma. O indivíduo com TM é rotulado

com uma variedade de adjetivos pejorativos presente

na interlocução com :I. populaçiio. Este aspecto OClsio~
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na um arcabouço significativo da existencia humana.

O principal [dtor pam a incorpomção de sentimentos

próprios de deficiencia. incapacidade e rejeiçáo social.

Nesse semido, ressalta~se o impacto negativo dos

:ldjetivos sobre o auroconceito d:ls pesso:ls com TM.

Enrende-se que, qu.1ndo se coloca um apelido em uma

pessO:l, há uma gmnde tendência de esl:l úhim:l ser

vista pelos indivíduos como sendo somente aquela

ca.rica.tum, carreg:rda de suas peculiares camcterísticas

ruins. Assim, corre~se o risco de se menosprezar e não

identificar os atributos constitutivos da pluralidade

desse ser humano.

o estigma sentencia pam a permanência numa

condição nomeada, e assim aquele que estigmatiz.a se

torna ageme corresponsável de tal situação, pois des~

ritui do scr 'estigmatizado' a possibilid3de de ele ex~

plomr e revelar outros aspectos de sua personalidade

(JORGE, M.AS. et a/., 2003).

A inclusão social é o desafio do sujeito com TM

para viver na comunidade. A desconstrução de SU3

exclusão no cotidiano, em SU:l história de vida e no

mundo vivido precisa superar o preconceito. O es~

tigma e o pteconceito em relação ao doente mental

levam ao distanciamemo do mesmo da convivência

pelo mau tmtamento recebido. Ê f3to que conqu3ntO

o esp3ÇO físico mude. dispondo de novos serviços cm

substituição ao manicômio, mesmo assim, não signifi~

ca dizer que há o deslocamento do espaço excludente

para o espaço emancipatório. (SALLES; BARROS, 2006)

A sociedade como um todo apresenta um con~

juntO conform3do historica.mente de padrões compor~

tamentais de normalidade aceitáveis e não aceitáveis

pelas formas de relacionamento e poder. O posicio~

namento distante do limiar da normalidade constru

ída remete a um espaço de exclusão do modo de vida

d3queles que mantém o limiar entre a p:nologia e a

normalid.1de.
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Os indivíduos que se mantém [or:t da 'norma',

como ressa1ra Goffman (998), são os 'estigmatizados',

aqueles que por apresentar alguma camctefÍstica flsi

ca, social ou culmral diferente de seu grupo respaldam

ullla marca ou estigma dada por ounos. Tal simaç:io

constrói um imaginário da diferença pelo grupo opos~

to, dificultando e inviabilizando a sua plena integração

na comunidade onde estão inseridos.

Esr:í descrito no DSC que as pessoas da comuni~

dade apresentam uma tendência em reduzi~losa com~

p0rtamenros estereotipados, perpetuando a crença de

que o indivíduo com TM apresema comportamentos

bizarros como rasgar dinheiro, jogar pedm, etc. Estes

conteúdos corrobomm com os estudos realil..1dos por

Rabelo et aI. (999) e Barros (2004), nos quais as

pessoas com TM foram identificadas pela população

e por trabalhadores de saúde, respectivameme, me~

diante a interpretação de atitudes expressas ou com

portamentos considerados inadequados e bizarros,

como, por exemplo. tirar a roupa e sair correndo na

ru3, comer arCla, e outros.

No DSC surgem caminhos a serem trilhados pelo

complexo campo da saúde mental. A necessidade dos

usuários de (re)estabe1ecer vínculos para condução de

sua vida em sociedade impõe aos serviços de saúde

mentaL neste ca.so o CAPS, fortalecer aind3 m:lis seu

trabalho em rede de coneX:lO solidária.

Tal fato remete no plano inidal ao uabalho da

equipe de saúde mental. Limitados, muitas vezes, por

paredes e espaços diminutos, tais trabalhadores inseri~

dos nos serviços sllbstiturivos devem estar consdenres

de que a atuação na promoção da saúde mental per~

passa por Ulll olhar voltado para o sujeitO em toda sua

complexidade UORGE, M.S.a. et aI., 2006).

A articulação da Rede de Atenção Integml em

Saúde Memal se faz por conexões no espaço subjetivo

e também na organização política. opemcional do SUS.
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Os encontros entre os sUjeitos potencializ:lm trocas,

idéias e possibilidades, pois indicam os passos a serem

seguidos por todos. A integrnçio entre serviços e insti

ruições pode ser promovid1 por medidas administrnti

vas que resultem em intercâmbio de trabalhos e tarefas

comuns par:J. a conscituiç:io de uma melhor aborda

gem perame as simações vivenciadas.

Na proposiçio de uma atenção em saúde mental

resolutiva, ressalta-se que a segurnnça assistencial da

rrajetória terapêucica do usuário, ou seja, em sua linha

de cuidado, deve ser penllCJda pela garantida dispo

nibilidade de serviços de qualidade, fluxos usuário

centrndos, mecanismos de referência e contrarreferên

cia efetivos e dia lógicos. todos aptOs ao dinamismo

da saúde com corresponsabilização das equipes parn

a conduç:io compartilhada do projeto ter:lpêurico,

gestão colegiada dos recursos assistenciais e a pciUCl

intersetOrial (fRANCO; MAGALHÃES Jr., 2006).

A vivência social mais adequada por pane dos

usuários está determinada pela possibilidade de inter

concx:ío entre o CAPS, a rede de saúde e a sociedade.

Ao expressar 'a vida ficaria bem melhor', o sujeito in

tensifica rodo o seu trilhar num espaço de exclusáo

em que o cotidiano tenso e estigmatizado tOrna in

fértil todas as iniciativas de reconstrução do seu modo

de viver.

O agir em saúde conuibui para a transversalidade

de práticas que possam promover a uallsformação das

concepções consütuídas na perspeaiva direriva e limi

tada da cura ou não da doença mental. No momento

em que o ato em saúde se af.'ISta do cumprimento de

uma intervenção e propicia a aproximaçio de uma no

çio mais lig<lda ao cuidado, remete ao modelo de inter

venção produtor de saúde diferente daquele que sub

mete o objeto (sujeito, 'paciente', f3.mília, entre outros.)

ao poder-técnico (interventor) que acaba destruindo a

singularidade de cada indivíduo (AVRES. 2001).

No campo das pr.íticas, a resolubilidade amplia

se da dimensão direriva de uma clínica objetiva e

argumenta-se pela incorporação de novos fazeres e sa

beres tecnológicos na operação do cuidado em saúde

mental para agir no eixo das reais causas do problema

do usuário. No trilhar de novas possibilid1des, por

conseguime, é essencial instrumentalizar-se de açóes

coletivas que evoquenl a intersetorialidade e a rede

de referência e contrarreferência eficiente (rRACOLLI;

ZOBOLl,2004).

Desse modo, pens:lr a desinstitucionalização e a

emancipação cidadã dos sujeitos com TM requisita a

estruturação de uma rede de serviços substitutivos para

que a parcela prejudie:tda pelo fato. o sujeitO (usuário).

não seja inserido no pior dos mundos: o mundo dos sem

vínculo, sem história ali sem espaço (CAMPOS, 2001).

Na realidade cotidiana do CAJ)S, o usuário LOrna

dinâmico o processo de articulação da rede social no

seu vivenciar. A interpretaçáo das dificuldades enfren

tadas remete ii própria constituição de alternativas po~

líticas, clínie:ts e terapêuricas apontadas pelos mesmos

como direuizes essenciais parn tecer a rede de cuida

dos enl saúde mental coletiva.

CONSIDERAÇÓES FINAIS

Os discursos dos usuários denunciaram a exIS

tência de um processo de exclusão social. produzido

pelo preconceito e estigma, impregnados na cultura

local. Ficou evidente a necessidade de os trabalhadores

de saúde mental da Rede de Atenção lntegrnl ii Saúde

Mental direcionar ações de maneira intensiva e articu

lada com os diversos segmentos sociais.

Urge a busca integrada e corresponsabilizada de

ações permanentes para a transição cultural da popu-
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laç:1o em relação ao adoecimento memal, pois a exis~

tência do preconcebo e o estigma se configuram as

pec[Qs extremamelUe maléficos que atingem a questáo

da cidadania dessas pessoas. acarretando~lhes prejuí~

zos diversos na dimensão singular ou coletiva de sua
• • •CXIStenCla.

A validação das pciticas da atenção psicossodal

se faz no coridiano dos próprios sujeitos e somente é

possível a emancipação de seus processos vivenciais

na comunidade com o resg:ue amplo de SU.1 cidadania.

A interlocução com diversos dispositivos sociais e co~

munitários é essencial pam a abertum de espaços que

promovam a inclusão social.

O processo reformista da atenção em saúde

memal institui~se no espaço paradigmático da repro~

dução social do sujeito com TM, direcionando-o para

o local ativo de seu modo de viver. Na consutuição

da atenção em saúde mental integml e resolutiva é

preciso interpor o planejamento, a gestão e a própria

clínica na arena de discussão pam que ambas as di~

mensões sejam ressignificadas em prol do cuidado e

a da vida.

Neste cotidiano tenso, múltiplo e diverso da

saúde mental, a doença deve ser colocada em parên

teses e a rede de cuidados deve priorizar a transfor~

mação das relações que a sociedade, os indivíduos e

as instituições estabelecem com a loucura, com o ser

'louco' e com a doença mental, conduzindo novas

relações, espaços e diálogos como estratégia de supe

ração do estigma. segregaçáo e desqualificação das pes-

soas com TM (AMARANTE. 2007).

A consolidação do SUS ocorre a partir de meca~

nismos opemdonais voltados pam o usuário em suas

necessidades e demandas. A dispor de seus discursos,

evidencia a potente dificuldade dos mesmos em aJn~

pliar seus horizontes. o que impõe aos trabalhadores

e gestores da saúde um enfoque mais imenso nas prá~
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ricas imerselOriais e inclusivas para (ornar a atenção

mais resolutiva, equânime e cidadã.
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