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RESUMO

O Acompanhamento Terapêutico-AT é um dispositivo clínico que surgiu no contexto das políticas públicas de atenção à saúde mental, com a criação de uma rede de serviços em

substituição aos manicômios. Assim, o AT, definido por Palombi (2006) como “uma função emblemática da mistura e contágio das disciplinas psi com o espaço e tempo da

cidade”, enquanto prática construída no cotidiano do trabalho alcança avanços importantes na reformulação da assistência aos portadores de sofrimento mental de longas e/ou

recorrentes internações manicomiais. O projeto desenvolveu estudos teóricos e a realização de ações de transmissão e formação prática do AT para acadêmicos da UEMG e

profissionais da rede pública do município de Divinópolis-MG e região. Na prática clínica, as acadêmicas vinculadas ao projeto realizam durante todo o segundo semestre de

2016, atendimentos individuais através da abordagem do AT, com os moradores do Serviço Residencial Terapêutico - SRT de Divinópolis, com periodicidade semanal. O primeiro

resultado foi parceria e interlocução estabelecida entre UEMG e a rede de saúde mental do município, com espaço de formação continuada e discussão dos casos

acompanhados, construção e revisão dos projetos terapêuticos dos pacientes beneficiados. Através da realização desta prática, observa-se melhoria na qualidade de vida dos

pacientes acompanhados, com ampliação de sua circulação pelos espaços públicos da cidade, garantia de seus direitos, fortalecimento de vínculos sociais e familiares,

ampliação de sua autonomia e realização de atividades de autocuidado, aprendizagem, esporte e lazer. Propicia a aprendizagem dos benefícios do tratamento em meio aberto,

como via de questionamento do modelo clínico tradicional, favorecendo a compreensão das propostas da clínica ampliada. Portanto é um dispositivo clínico novo para a rede de

atenção em saúde de Divinópolis que precisa ser difundido, ampliando as estratégias de abordagem e cuidado em liberdade do sofrimento mental.
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