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RESUMO

O Acompanhamento Terapêutico (AT) é um Dispositivo Clínico que problematiza o campo social-existencial, possibilita ao usuário, à instituição, ao acompanhante e à

comunidade a vivência da reinserção social e ampliação cultural para que o modo de subjetivação próprio dos “transtornos” possa expressar-se de forma aceita e cuidada. 

Tal dispositivo clínico vem ao encontro de uma prática desinstitucionalizante, possibilitando que usuários dos serviços de saúde mental ressignifiquem suas formas de estarem no

seu espaço de convívio: a cidade.Andar pela cidade e recriar este encontro permite com que os usuários possam conquistar novas formas de interação com a mesma

demonstrando que não estão à parte desta, mas que fazem parte dela.

Para um projeto de extensão a pratica do AT é um grande desafio, inovador e com muitas possibilidades, a clinica do AT apresenta-se como uma clinica psicossocial que permite

com que o usuário estabeleça algum tipo de laço social, iniciando este mesmo na dupla acompanhante e -usuário que media a ligação dos usuário com a  equipe com o seu

território favorecendo uma escuta clinica do seu sintoma e este por sua vez conta das suas necessidades.

São atendidos três pacientes, cada um por um AT, os alunos AT, acompanham um Técnico de Referência (TR)  da instituição  e tem supervisão  semanal com a orientadora do

projeto. Esses acompanhamentos ocorrem tantos nas atividades dentro do CAPS,  assim como fora, de acordo com o desenvolvimento do acompanhamento. Um atendimento

tem em média 2 horas de duração e ocorre no mínimo uma vez a cada semana.

Houveram muitas mudanças no CAPS e muitas dificuldades de inserção do projeto, tanto relativo ao desconhecimento da equipe e ao desconhecimento dos estagiários, como as

dificuldades estruturais,. As possibilidades de crescimento e desenvolvimento e o interesse desse CAPS em manter o atendimento territorial é o que possibilita com que os AT 

façam um serviço no campo e não apenas institucional.
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