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RESUMO

Essa investigação almeja mapear a situação das diversas Comunidades Terapêuticas localizadas na área do município de Divinópolis – MG. A metodologia (em sua primeira

fase) se constituiu de revisão bibliográfica de livros e artigos científicos, privilegiando-se publicações dos últimos anos. A segunda etapa consistirá de uma pesquisa de campo

que objetiva coletar dados acerca do número de Comunidades Terapêuticas da cidade. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas visando obter dados sobre a capacidade de

pacientes que podem ser internados em cada CT (número potencial), assim como o número de pacientes internados no primeiro semestre do ano de 2016 (número real).

Pretende-se buscar junto à Gerência Regional de Saúde da macrorregião de Divinópolis o número de pacientes com internação psiquiátrica na cidade de Divinópolis, no mesmo

período pesquisado; vindo posteriormente a analisar e avaliar a possível discrepância entre os dados encontrados. No momento de redação deste resumo a pesquisa encontra-se

em fase de coleta de dados (entrevistas). Verificamos, na atualidade, algo que Freud (1930-1929/1996) já afirmava que justamente o convívio entre os seres humanos seria algo

que produziria um mal-estar difícil de contornar, e uma das respostas possíveis, inclusive a mais eficiente seria a intoxicação. Muitas das internações feitas nas Comunidades

Terapêuticas ocorrem nos moldes dos antigos manicômios. Também é um fato que deve ser discutido que o número de internos, a enorme maioria de grande duração, não

conste dos números do SUS sobre as internações psiquiátricas. Pretende-se discutir as internações, em especial as que aconteceram de forma involuntária por longos períodos

(e consequentemente irregular), e o porquê de essas pessoas não estarem incluídas nos números sobre internações psiquiátricas do SUS. A etapa seguinte da pesquisa

permitirá conhecer de perto o funcionamento e alguns outros dados relevantes em relação as Comunidades Terapêuticas.
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