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RESUMO

 As prerrogativas da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica no Brasil elucidaram a necessidade da existência de serviços substitutivos na atenção em saúde mental que se

constituam num espaço de tratamento digno e não fragmentado aos portadores de sofrimento mental. Para superar a longa história do modelo hospitalocêntrico e seguindo as

diretrizes do SUS cabe ao município criar uma rede de atendimento integrada e preparada para acolher e tratar esses pacientes, a partir das demandas de cada localidade.

A Política Nacional de Saúde Mental, anunciada e garantida através da Lei n.10.2016 (BRASIL, 2001), preconiza que a assistência ao portador de sofrimento mental se dê nas

redes locais, através do cuidado em liberdade e da inserção social. Os serviços substitutivos funcionam com atendimentos em meio aberto, priorizando o direito de seu usuário à

socialização, ao trabalho e à cidadania, para efetividade do atendimento. 

O desafio que se coloca é de articulação de uma rede intersetorial, que abarque a saúde como um todo, numa construção coletiva, tendo como parceiros o poder público, os

profissionais e as instâncias de controle social, os Conselhos Municipais, possibilitando agregar os vínculos, as articulações horizontais e verticais entre os parceiros e as relações

de serviços que garantam a intersetoriedade. Nesse sentido, as instituições de ensino também têm papel fundamental na consolidação das políticas públicas, através de ações

que envolvam ensino, pesquisa e extensão, de maneira que se garanta a transmissão de experiências exitosas construídas na interlocução da Universidade e da rede

intersetorial.

	As estratégias utilizadas pelos dispositivos e profissionais de saúde mental trazem em seu escopo práticas no território, objetivando prioritariamente a integração do doente

mental na comunidade e sua inserção familiar e social. O presente projeto elege o Acompanhamento Terapêutico – AT, como prática clínica a ser implantada, como possibilidade

de ampliação do escopo de abordagens ao sofrimento mental grave e persistente, nos serviços da RAPS, que preconizam o cuidado em liberdade, no enfrentamento à lógica

manicomial. 

	O acompanhamento terapêutico é uma intervenção clínica relativamente recente e ainda pouco conhecida quanto aos benefícios de sua indicação. É denominado de modalidade

terapêutica, estratégia terapêutica, de ferramenta de (re)inserção social e também de dispositivo clínico e político. Enquanto prática construída no cotidiano do trabalho, tem

alcançado avanços importantes na reformulação da assistência aos portadores de sofrimento mental que apresentam comprometimentos ou dificuldades de inserção social.

Argilles, Coimbra e Silva (2011) defendem a necessidade urgente e emergente de se expandir o trabalho  de  AT  na rede pública, em serviços de saúde mental, coincidindo com

os princípios da  Lei 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Assim, o AT é uma atividade que precisa ser constituída e implementada nos serviços

substitutivos, representando um avanço  inegável  na  busca  por  uma  humanização  do  cuidado  com  o  sujeito  portador  de  sofrimento psíquico.

A cidade de Divinópolis, situada na região centroeste de Minas Gerais é sede da macrorregião Oeste de saúde, tendo papel fundamental na implementação e consolidação de

práticas inovadoras que façam avançar as políticas de saúde mental da região. Além disso, possui quatro Instituições de Ensino Superior com cursos presenciais, dentre as quais,

três oferecem o curso de Graduação em Psicologia.  A UEMG-Divinópolis, enquanto universidade pública, deve exercer seu papel diferencial no fortalecimento das políticas

públicas, através de ações que reflitam a relação inseparável entre construção teórica e práticas desenvolvidas no território, na relação com a comunidade. 

No entrecruzamento da expansão das redes de atenção psicossocial no centroeste mineiro e das ofertas de formação profissional no campo da saúde coletiva, constata-se que

há um desconhecimento do dispositivo do AT no que tange os serviços e profissionais de saúde mental e também nos espaços acadêmicos. Assim, encontra-se um espaço

potente para que se introduza, a partir do presente projeto de extensão, a teoria e prática do Acompanhamento Terapêutico, como possibilidade de fazer avançar a consolidação

da política nacional de saúde mental no espaço da cidade, em seu encontro com a loucura e a cidadania.

Com a realização desse projeto de extensão, espera primeiramente conquistar abertura de espaço na Rede de Atenção Psicossocial para consolidação da prática do AT

enquanto importante ferramenta para viabilizar os princípios da Reforma Psiquiátrica de nossa regional de saúde., propiciando aos profissionais e acadêmicos a constatação da

viabilidade do AT enquanto prática que possibilita a construção, juntamente com o usuário, de sua autonomia possível, de laços familiares e sociais e de circulação e apropriação

dos espaços da cidade, em sua condição de cidadão. Assim, propiciará a aprendizagem através da prática concreta, dos princípios da Reforma Psiquiatra e dos benefícios do

tratamento em meio aberto, em substituição ao modelo de institucionalização. Também objetiva a construção de espaço de interlocução entre os serviços de saúde mental, a

instituição de ensino e os acadêmicos, para construção e atualização dos PTI, bem como de transmissão de experiências exitosas de nossa região de saúde. Por fim, almeja a

viabilização de espaço de questionamento do modelo clínico tradicional, favorecendo a compreensão e apreensão das propostas da clínica ampliada, pautadas na atualidade

pelas políticas de saúde no Brasil.
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