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APRESENTAÇÃO

A comissão de Psicologia Hospitalar do
Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) foi constituída em 2001 e,
desde então, propõe-se a agregar profissionais e estudantes interessadas(os)
no desenvolvimento teórico e prático nessa área. O Fórum de Psicologia
Hospitalar, atividade já tradicional da
Comissão, é um desses momentos nos
quais os participantes podem conhecer
e discutir sobre sua atuação.
O XVII Fórum, realizado em novembro
de 2017, trouxe a discussão sobre as
questões relativas à Saúde Mental, que
são cada vez mais presentes nos hospitais gerais e demandam da(o) Psicóloga(o) e da equipe multiprofissional reflexões quanto a sua prática.
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O PERCURSO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL:
REFLEXÕES SOBRE O CAMPO DA SAÚDE MENTAL
Luciana Elisabete Savaris (CRP-08/07207)
O início do processo de Reforma Psiquiátrica brasileira é marcado por
fortes críticas e propostas de transformação do modelo de assistência em
Saúde Mental, com destaque para a vinda de Franco Basaglia em 1979 com
a narrativa das experiências de Gorizia e Trieste e a articulação do debate
teórico da função social da Psiquiatria.
Na década de 1980, as políticas buscavam formular e operar propostas
progressistas de intervenção, com ênfase nas orientações preventivista e
comunitárias, difundidas pela Organização Panamericana da Saúde (OPAS).
No Estado de São Paulo, as diretrizes da política de Saúde Mental
implementadas no período de 1982 a 1986 enfatizavam a construção
da rede extra-hospitalar como alternativa ao modelo asilar. O Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) Itapeva foi inaugura em 1986.
No ano de 1987 foi convocada a I Conferência Nacional de Saúde
Mental. Fortemente marcadas pelo marco teórico conceitual da
desinstitucionalização, as discussões realizadas naquele período indicavam
uma ruptura nas trajetórias até então delineadas, articulando-se novas
ideias e pressupostos como a desconstrução do manicômio, a construção da
cidadania e o direito à diversidade (NICÁCIO, 2003).
Na década de 1990, com a construção concreta do Sistema Único de Saúde
(SUS), configurando um novo momento Reforma Psiquiátrica brasileira,
“o campo das reflexões presentes na demarcação do final do período da
trajetória sanitarista foi, ao mesmo tempo, o terreno de construção do início
da trajetória da desinstitucionalização” (AMARANTE et al., 2003).
No âmbito latino-americano, no ano de 1990 ocorreu a Conferência Regional
para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica e as resoluções deste

evento ficaram conhecidas como “Declaração de Caracas”, que legitimaram
e impulsionaram os processos de Reforma Psiquiátrica.
No Brasil, em 1989 foi apresentado, pelo Deputado Paulo Delgado, o projeto
de lei 3.657/89, que dispõe sobre a “extinção progressiva dos manicômios e
sua substituição por outros recursos assistências” (BRASIL, 1989). O projeto
passou por um longo processo de tramitação no Senado Federal, obtendo sua
aprovação em 06 de abril de 2001. A lei nº 10.216/01, conhecida como Lei da
Reforma Psiquiátrica, impulsionou a construção de portarias e decretos que
induziram a constituição da Política Nacional de Saúde Mental.
Percursos singulares, produzidos em contextos socioculturais distintos
e orientados por diferentes referencias teóricos, constituem, ao mesmo
tempo, um conjunto de saberes e práticas que têm por objetivo a superação
da lógica asilar da atenção psiquiátrica, a assunção de direitos de cidadania
das pessoas com transtornos mentais e a produção de saúde mental nos
territórios (DESVIAT, 2015).
“Deslocar a assistência das instituições para comunidade não requer, puramente,
uma realocação física dos lugares de tratamento, mas sim uma reorientação
fundamental das atitudes das equipes” (THORNICROF; TANSELLA, 2010, p. 09).
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AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO DE TENTATIVA
DE SUICÍDIO EM HOSPITAL GERAL
Caroline Rangel Rossetim (CRP-08/11652)
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40
segundos uma pessoa comete suicídio e a cada três segundos uma pessoa
atenta contra a própria vida. O suicídio é a segunda maior causa de mortes
entre pessoas de 15 a 29 anos. Cada suicídio tem impacto na vida de pelo
menos outras seis pessoas. Tendo em vista as informações citadas, fica clara
a importância de um atendimento de qualidade às pessoas que tentam
suicídio, independente da especificidade do serviço de saúde.
No que tange à população do Hospital do Trabalhador, os dados são também
alarmantes. Os números apontam um crescimento significativo nos casos de
suicídio atendidos e notificados, que passaram de 68, em 2014, a 76 em 2015
e 105 em 2016. Em 2017, até o mês de setembro, foram notificados 89 casos.
A proposta dessa apresentação é trazer a reflexão sobre o atendimento
às tentativas de suicídio em um hospital geral. Assim, serão abordados a
sistematização da prática a partir do protocolo utilizado pelo serviço de
Psicologia do Hospital do Trabalhador e o referencial teórico específico,
além de questões referentes à avaliação, atendimento, encaminhamentos
à rede de saúde mental, importância e cuidados no preenchimento das
notificações compulsórias.
Sabe-se que é fundamental um protocolo estruturado que facilite a
identificação dos dados relevantes a serem observados na avaliação dos
casos de tentativas de suicídio. No Hospital do Trabalhador, são observados
os aspectos inter-relacionais do paciente, o suporte familiar, o afeto, humor,
histórico de tratamentos em saúde mental, tentativas de suicídio prévias,
casos de transtornos mentais em familiares, fatores de risco e protetivos
para a tentativa de suicídio.
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Outra função igualmente importante a ser desenvolvida pelo profissional
de saúde que atende uma situação de tentativa de suicídio é o correto
preenchimento da ficha de notificação compulsória. Nela estão presentes
dados de identificação do indivíduo e dados referentes à situação de
violência, no caso autoagressão. Essa notificação é fundamental para
que os dados da pessoa em vulnerabilidade constem na rede de saúde,
facilitando sua inserção nos cuidados em saúde mental, além da realização
de levantamentos epidemiológicos que possibilitam a criação de estratégias
para enfrentamento no âmbito das políticas públicas.

EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS
Mariana Cardoso Puchivailo (CRP-08/17522)

O que torna um sofrimento em uma emergência psiquiátrica? A emergência
é considerada um agravo à saúde que implica risco iminente de vida ou
sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Mas
como avaliar o risco de vida ou a intensidade do sofrimento? Como nos
portamos em relação a cada tipo de expressão do sofrer? Será que agimos
da mesma forma frente a uma pessoa que relata que está tão triste que
não consegue sair da cama ou diante de uma pessoa que relata que estão
tentando lhe matar, grita e fica agitada? Quais crises recebem atendimento,
quais são ignoradas? Quais crises são acolhidas com calma e atenção, quais
são impedidas e abafadas? Como lidamos com as emergências diz muito de
nós profissionais do campo da saúde mental.
A atenção à crise é um tema polêmico e difícil de ser abordado no processo
de desinstitucionalização e, por isso, deve ser constante e cuidadosamente
discutido e refletido. Teremos como objetivo na fala durante o XVII Fórum
de Psicologia Hospitalar, realizado pelo Conselho Regional de Psicologia
do Paraná (CRP-PR), abordar as pressuposições e pré-conceitos teóricos e
do senso comum a respeito da emergência psiquiátrica e, a partir deles,
refletir sobre uma ampliação desse conceito e das formas de atuação nos
momentos de crise. Para tal, apresentaremos a experiência de atenção às
primeiras crises do tipo psicóticas que estamos realizando juntamente a um
CAPS III de Curitiba, inserida em uma pesquisa de doutorado.
As emergências psiquiátricas se tornaram um tabu da saúde mental: o
momento mais difícil, com que menos sabemos lidar, que nos dá mais
receio, do qual que não sabemos o que esperar. Jardim e Dimenstein,

em seu artigo sobre Risco e Crise, apontam que muitas vezes aquilo que
transforma um momento de sofrimento em uma urgência é o caráter da
imprevisibilidade. A definição de emergência traz consigo essa ideia. A
emergência é considerada um agravo à saúde que implica risco iminente
de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico
imediato. No conceito de emergência psiquiátrica está atrelada a ideia de
risco e de intensidade, ambos conceitos bastantes incertos e fadados às
avaliações dos profissionais, muitas vezes atravessadas pelo medo e pela
falta de controle sobre o caso atendido. Não é de se surpreender que a ação
mais comum encontrada nos atendimentos de emergências psiquiátricas
ainda seja a contenção física e medicamentosa.
A pesquisa que estamos realizando de atenção às primeiras crises do tipo
psicóticas buscou desconstruir a ideia de tutela no momento de crise e
desenvolver o compartilhamento de cuidado com a família e/ou relações
próximas. Buscamos compreender atentamente a situação, a pessoa
em crise e os sujeitos envolvidos, para não cairmos no reducionismo de
individualizar o momento de crise.
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ESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL DE CURITIBA
Flávia Vernizi Adachi (CRP-08/07368)
A composição da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Curitiba subsidiase nos pressupostos da lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção
dos direitos das pessoas com transtornos mentais, pautando o tratamento
prioritariamente em dispositivos de base comunitária, e na portaria
ministerial nº 3088/2011, que institui a RAPS. Assim, é estruturada a partir
de componentes de atenção das diversas complexidades que objetivam
atender às diferentes necessidades de cuidado das pessoas: atenção
primária à saúde, ambulatórios especializados, atenção psicossocial
especializada, urgência e emergência, atenção hospitalar, estratégias de
desinstitucionalização e reabilitação psicossocial.
Todos os dispositivos vinculados aos componentes de atenção descritos
devem nortear sua prática através de diretrizes comuns, ou seja, os motivos
orientadores: combate à discriminação, estigma e preconceito; garantia da
cidadania e dos direitos; atenção humanizada e centrada nas necessidades
das pessoas; controle social dos usuários, familiares e sociedade;
reorientação do modelo assistencial; desinstitucionalização, reabilitação
psicossocial e reinserção social. Como objetivos gerais almeja-se: promover
equidade; promover e ampliar o acesso e qualidade dos serviços; garantir a
integralidade do cuidado; favorecer a inclusão social; promover a articulação
e integração dos pontos de atenção da rede; e organizar serviços em rede
de atenção à saúde regionalizada com ações intersetoriais.
Em Curitiba, evidenciam-se alguns desafios para a efetivação da rede de
saúde mental: o estigma às pessoas que apresentam transtornos mentais,
fruto de um processo de construção social; a cultura “encaminhatória/
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empurroterapia”; o despreparo das equipes quanto ao manejo e
responsabilização pelo acompanhamento; e a comunicação ausente/
incipiente entre os diferentes pontos de atenção devido a expectativas que
contrastam com a real natureza do serviço.
Como estratégias, vem-se adotando a sistematização de processos de
trabalho e promoção de espaços de interlocução, que visam ao planejamento
de ações e estreitamento das relações entre os diferentes atores da
RAPS territorial e realização de câmaras técnicas visando à qualificação e
fortalecimento dos núcleos de saber.
Apresentam-se como metas a serem atingidas neste processo a
reestruturação dos dispositivos de atenção (acesso e territorialização);
o alinhamento das práticas; a qualificação profissional; a adoção da
estratificação de risco para otimização dos recursos terapêuticos; o combate
à porta giratória dos pacientes nos serviços; a promoção do acolhimento/
acompanhamento longitudinal/gestão do cuidado; e metodologia avaliativa
com indicadores de acompanhamento. Finalmente, que consigamos avançar
para o desenvolvimento de uma prática integrada com a articulação entre
dispositivos da rede intra e intersetorial.

MODALIDADES DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA
HOSPITAL GERAL ADULTO
Iara de Moura Engracia Giraldi (CRP-08/24927)
A assistência em saúde mental no Brasil passou por uma modernização nas
últimas décadas no Brasil, com a instalação de enfermarias psiquiátricas
em hospitais gerais. Além da terapia medicamentosa, estas enfermarias
oferecem diferentes recursos terapêuticos para seus pacientes. É importante
ressaltar que se trata de um hospital-escola, no qual alunos em formação
são responsáveis por algumas atividades da enfermaria, supervisionadas
por profissionais responsáveis pela assistência e ensino. A equipe de
profissionais, residentes, aprimorandas(os) e estagiárias(os) tem reuniões
semanais para compartilhar e discutir informações sobre o tratamento de
cada paciente.
A enfermaria onde realizei meu trabalho é constituída por 14 leitos para
internação integral de pacientes com transtornos psiquiátricos graves ou
refratários. Também são atendidos pacientes com enfermidades clínicas
importantes que necessitam de cuidados melhor ofertados em hospital
geral. O tempo de internação desses pacientes dura em média 70 dias.
A alta acontece quando há atenuação dos sintomas, reinserção social e
continuidade do tratamento no pós-alta.
Como Psicóloga contratada, possuía algumas responsabilidades de
assistência aos pacientes e supervisão de aprimorandas(os) em Psicologia
e residentes de Psiquiatria. A psicoterapia individual era um espaço de
escuta e transformação, que ocorria por solicitação do paciente ou da
equipe para tal atendimento. Outra forma de intervenção era a avaliação
psicológica, realizada no intuito de esclarecer o diagnóstico e orientar
o plano terapêutico do paciente. Estas duas atividades também eram

realizadas por Psicólogas(os) aprimorandas(os), supervisionadas(os) em
todos os atendimentos realizados.
Outra atividade também realizada pelo Serviço de Psicologia era a Oficina
de Histórias. Esta atividade consistia na leitura de histórias, seguida de um
desenho feito pelos participantes. Ainda sob minha responsabilidade, havia
a organização e funcionamento do grupo psicoterapêutico que ocorria
diariamente. Como parte de minhas funções didáticas, alternava as funções
de coordenadora, observadora e supervisora com um dos psiquiatras da
equipe. Tal arranjo foi planejado para oferecer modelos dos diferentes
papéis nos grupos terapêuticos para as(os) profissionais em formação,
contribuindo para uma discussão sobre os benefícios desse dispositivo
para o tratamento em saúde mental. Na função de supervisora, também
organizava seminários teóricos sobre grupos e psicanálise para residentes
de Psiquiatria e aprimorandas(os) de Psicologia e Serviço Social. Por fim,
também participava dos grupos de acolhimento e reflexão de famílias com
assistentes sociais, além de acompanhar passeios dos pacientes organizados
pelo Serviço de Terapia Ocupacional.
O exercício de ouvir e dialogar a respeito dos sentimentos é, sem dúvida, um
precioso meio de reordenação e transformação, favorecendo a evolução do
paciente e de sua capacidade de socialização. Apesar das especificidades
do trabalho com pacientes, como os tratados na enfermaria acima descrita,
o trabalho não se diferencia da rotina da(o) Psicóloga(o) hospitalar, em
especial para a oferta de cuidado especializado e personalizado aos
pacientes internados.

13

O ACOLHIMENTO DA SINGULARIDADE
REALIZADA PELOS CAPS III
Gledson Marcelo Brugnolo dos Santos (CRP-08/08471)
O presente trabalho tem como objetivo a apresentação da função do
Acolhimento Integral realizada pelos CAPS III, diferenciando das demais
formas de tratamento da “crise” realizadas no campo da saúde mental.
No Brasil, a assistência à chamada saúde mental passou por difíceis, porém
fundamentais, mudanças desde abril de 2001, a partir da lei nº 10.216, que
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais. A lei mencionada, além de tentar garantir, redireciona o modelo
assistencial em saúde mental. Após anos de luta, iniciou-se legalmente uma
transformação nas redes de atenção, ampliando-se os serviços comunitários
e territoriais, como foi o caso dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs).
Considerados equipamentos especializados em saúde mental, os CAPs
oferecem atenção e cuidados comunitários à população referenciada a seu
serviço, com o importante diferencial de ser o mais próximo possível às
comunidades. Além disso, visando à (re)inserção das pessoas na comunidade
onde vivem suas famílias, seus amigos e suas referências pessoais, os CAPs
propõem o fortalecimento e a articulação das redes de serviços territoriais
e reabilitadores.
Contudo, o trabalho realizado pelas equipes dos CAPs pressupõe essa
vivência de pertencimento ao território pelos usuários, auxiliando-os na
ocupação do território, no resgate da família, do trabalho, da educação,
da moradia, lazer e cultura, mas em harmonia com uma dimensão clínica.
Na clínica, é fundamental a escuta daquilo que é singular e que, antes de
tudo, pressupõe o respeito à posição subjetiva de cada sujeito. Sendo assim,
na sua dimensão clínica, o trabalho da (re)inserção social realizado pelos
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CAPs deve ser sustentado, acima de qualquer coisa, no acolhimento da
singularidade de cada usuário, isto é, escutando cada demanda, protegendo
a especificidade de cada momento, a particularidade de cada crise que,
por sua vez, compreende o suporte a cada angústia e respeito a cada
impossibilidade.
Desta forma, cada usuário acompanhado pelo CAPs tem seu Projeto
Terapêutico Singular (PTS). Além disso, alguns CAPS – os CAPS III – dentre
outras diferenças, contam com a possibilidade de acolhimento integral,
ou seja, a permanência 24 horas do usuário no serviço por um período de
14 dias em média. Seja para desintoxicação ou suporte à vulnerabilidade,
regulado pelas características de cada momento, o acolhimento integral
tem como função primordial, sem perder de vista a singularidade de cada
caso, o acolhimento da crise no seu território.

MODALIDADES DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA –
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Aline Pinto Guedes (CRP-08/10219)

Buscamos aqui discutir qual o papel do Hospital Psiquiátrico na atualidade,
seus avanços no que diz respeito à lei da reforma psiquiátrica nº
10.216/2001 e às portarias subsequentes, citando principalmente a portaria
nº 3088/2011, que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em
substituição ao modelo hegemônico, hospitalocêntrico.
Desde 2005, houve uma reversão dos recursos financeiros federais
aumentando o financiamento para os serviços da rede substitutiva da atenção
comunitária e territorial, em detrimento do financiamento da assistência
hospitalar. Estimulou-se também que hospitais de pequeno porte, ou seja,
com até 160 leitos, teriam uma melhor remuneração do governo federal.
Vale ressaltar que a política de saúde mental no modelo dos serviços
comunitários não é contrária à internação; todavia, a internação deve ser uma
medida de exceção e não a regra. Para isso as decisões por internações em
hospitais especializados devem ser realizadas a partir de critérios clínicos bem
definidos, garantindo-se períodos curtos de hospitalização. As internações
psiquiátricas em Hospitais Gerais poderiam ser mais adequadas, pois garantiriam
maior acesso e proximidade ao território do usuário. No entanto, os leitos nessa
modalidade ainda são insuficientes para a cobertura do atendimento.
No que diz respeito ao Hospital Psiquiátrico, observamos dois pontos de
vista antagônicos: de um lado pessoas que defendem o fechamento absoluto
dos hospitais e, de outro, os que colocam os hospitais como prioridade da
assistência. Isso precisa ser discutido amplamente e com maior seriedade,

enfatizando que as internações somente são sugeridas para os casos mais
graves e quando forem esgotados os recursos extra-hospitalares para o
tratamento e manejo do problema.
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ATUAÇÃO E MANEJO PELA
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Enfermeira Denise Paulino
Para uma discussão sobre o tema “Atuação e manejo da equipe multiprofissional”
é importante estabelecer que haja consenso em três aspectos: o norte ideológico,
o objetivo das atuações e a importância da autopercepção/autoconhecimento
na perspectiva pessoal e profissional dos integrantes desta equipe.
Independente das abordagens ou teorias para o cuidado que as variadas
categorias profissionais envolvidas na assistência possam escolher, o norte
ideológico deve estar nas políticas públicas de saúde. Para Lucchesi et al
(2004), as políticas públicas de saúde correspondem a todas as ações de
governo que regulam e organizam as funções públicas do Estado para
o ordenamento setorial. Assim, configuram uma agenda vasta de temas,
principalmente os anseios da sociedade e o contexto e resultados da
disputa entre os diferentes atores sociais. Desta forma, no que tange à
saúde mental, conhecer as bases da Reforma Psiquiátrica é fundamental,
em especial o cuidado em liberdade e a autonomia dos sujeitos.
O objetivo das atuações multiprofissionais advém do primeiro aspecto e
deve estar na própria linha de cuidado centrada no Projeto Terapêutico
Singular (PTS). O PTS pode ser definido como uma estratégia de cuidado
que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção
coletiva de uma equipe multidisciplinar e leva em conta as necessidades,
as expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo
para o qual está dirigido (BRASIL, 2007). Assim, por definição, está focada no
desejo do sujeito em sofrimento, nas negociações entre as necessidades/
pontuações da rede social de apoio e dos planos terapêuticos propostos
pelas equipes técnicas pactuados através de contínua discussão.
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E, por fim, mas não menos importante, pois os aspectos são interligados, a
importância de cada profissional envolvida(o) exercitar a autopercepção/
autoconhecimento, tanto pessoal quanto profissional. Perceber e saber
lidar com as emoções e reações que os sujeitos em sofrimento nos trazem é
imprescindível para as tomadas de decisões na atuação e manejo com estas
pessoas, pelas quais estamos nos dispondo a ajudar terapeuticamente de
forma técnica. Zeferino et al (2015) alertam que, quando atendemos uma
pessoa, é natural que ela nos desperte sentimentos, mas, quaisquer que
sejam, não devem determinar a nossa postura e a nossa forma de agir.
Acrescentam que exercer certo domínio sobre nossas atrações e aversões
é um aprendizado necessário para o trabalhador de saúde mental e, da
mesma forma, as características pessoais e o comportamento do usuário
não devem ser objeto de nosso julgamento moral.
O trabalho em saúde mental precisa, antes de tudo, pautar-se em constante
comunicação entre os atores envolvidos, para que as ações desenvolvidas
alcancem qualidade de vida para os usuários que buscam ou necessitam de
apoio para tanto.
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ATENDIMENTO INFANTIL
EM SAÚDE MENTAL
Mirela Stenzel (CRP-08/10433)
Aborda-se fenômeno que se observa na prática clínica com crianças e
adolescente em todos os contextos: ambulatório, CAPs, consultório particular
e, não tenho dúvida, no Hospital Geral também. Trata-se de algo que se
apresenta na conduta principalmente de adolescentes, como atos impulsivos,
irrefreáveis, disruptivos e que podem tomar diversas formas, desde maus
comportamentos na escola, comportamento opositivo e provocativo, fugas
e comportamento de risco, atos agressivos contra si ou contra os outros, até
atos de delinquência, antissociais e tentativas de suicídio.
Este ato se apresenta como algo que escapa à palavra, em que o próprio
sujeito não consegue formular uma questão e se interrogar sobre isso que
o toma, ressoa apenas como um mal-estar difuso. No entanto, isso fala de

pode estar querendo dizer algo, uma mensagem que não pode ser decifrada
de imediato, mas pode ser acolhida.

algo do sujeito que escapa ao significante e se expressa no ato, remete a
uma posição particular, a certo modo de satisfação.
Dentro deste contexto de sofrimento que se apresenta em ato destaca-se a auto
e a heteroagressividade para pensar o manejo destas situações. Pode-se pensar
estes fenômenos como sendo uma forma de tratamento da angústia; evita uma
angústia livre, desvinculada e intolerável, transformando-a, dependendo do
caso, em ato nas suas duas modalidades: o acting out e a passagem ao ato.
No contexto hospitalar, quando se recebe estes adolescentes, é possível
semear algo apesar da dificuldade de manejo destas situações. Se a(o)
profissional atuar acolhendo sem julgamento de valores, sem buscar uma
adaptação, escutando o sujeito e dando espaço à singularidade, é possível
semear que alguém e uma instituição possam se dirigir a ele como um
sujeito com nome e sobrenome e que o comportamento que ali se expressa
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PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA
“NOSSA SAÚDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS”
Elizabeth Inaura Kapasi Tramujas (CRP-08/04795)
Em 2008, a ANS (Agência Nacional de Saúde) traçou novas estratégias com o
objetivo de mudar o Modelo de Atenção à Saúde Mental, no qual a premissa
é envolver práticas integradas e articuladas que devem estar pautadas em
alguns paradigmas importantes na saúde mental, tais como o respeito aos
direitos e à cidadania do portador de transtorno mental; a priorização da
assistência extra-hospitalar e a redução das internações hospitalares por
meio da constituição de uma rede substitutiva de serviços ambulatoriais,
de atenção diária ou outros similares; a multidisciplinaridade, a abordagem
psicossocial; dentre outras.
Há praticamente uma década o tema vem sendo estudado e há,
inevitavelmente, a necessidade de uma mudança no modelo de saúde
mental. Recentemente, em um encontro movido pela ANS, discutimos e
entendemos a necessidade de um esforço conjunto entre operadoras de
saúde, prestadores de serviços, beneficiários e governo (ANS), envolvendo
ações coordenadas e práticas bem definidas que possam criar um novo
modelo assistencial. Com este desafio lançado, resolvemos apostar em um
novo modelo de assistência que contempla não somente as diretrizes da
ANS, mas também uma abordagem sistêmica, integrada da saúde mental.
A acessibilidade ao nosso serviço se inicia no acolhimento do indivíduo e
na identificação da sua necessidade, numa ação integrada e colaborativa
entre equipes de referência e de apoio matricial. A gestão, representada
pelo Núcleo de Atenção Técnica, monitora a rota e a continuidade na
assistência, gerenciando as necessidades do usuário, além de elaborar
Projetos Terapêuticos na atenção primária e secundária. Preocupa-se com a
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formação, aperfeiçoamento e educação continuada dos recursos humanos
para a necessidade de atendimento na saúde mental; mantém uma
interface proativa com áreas estratégicas de outros serviços e programas
fora da rede.
A prevenção é, nos dias de hoje, o maior desafio para aqueles profissionais
que, até então, estavam acostumados a tratar com a doença. Precisamos
sair das quatro paredes para aprender a olhar com muitos olhos, em muitas
direções. Ampliar o atendimento em saúde mental é olhar o indivíduo
dentro de uma perspectiva biopsicossocial, proporcionando o cuidado na
mesma relação. Treinar profissionais de saúde para acolher o indivíduo em
sofrimento e, através da “escuta”, identificar a real queixa, pode ser um
atalho para se evitar muitas das doenças mentais que encontramos hoje
em consultórios psiquiátricos, atreladas a cronicidades e à dependência
medicamentosa, além da perda da funcionalidade. Precisamos aprofundar
novas técnicas, criar novas condições e perceber novos movimentos. Somos
profissionais da saúde, não da doença.

