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A Política Pública de Saúde Mental brasileira é o instrumento de garantia de
assistência e cuidado das pessoas com sofrimento psíquico e foi conquista de um longo
processo de luta do Movimento de Reforma Psiquiátrica, iniciado na década de 1970 no país.
A referida política foi construída com base nos princípios da Reforma Psiquiátrica,
definida por Yasui (2006, p. 21-22) como:
[...] processo social complexo caracterizado por uma ruptura aos fundamentos
epistemológicos do saber psiquiátrico, pela produção de saberes e fazeres que se concretizam
na criação de novas instituições e modalidade de cuidado e atenção ao sofrimento psíquico e
que buscam construir um novo lugar social para a loucura.

Esse Movimento apresentou, e ainda apresenta, como principal bandeira de luta, a
crítica ao modelo privatista de assistência, oferecido com base nos princípios da psiquiatria
organicista tradicional. A crítica se refere, sobretudo, à centralidade dos hospitais
psiquiátricos como dispositivos de assistência. E tal lógica de assistência é denominada por
Costa-Rosa (citado por Yasui, 2010) de modelo asilar.
A Reforma Psiquiátrica, portanto, não se restringe às transformações no plano
assistencial psiquiátrico, mas se refere, sobretudo, ao estabelecimento de outro lugar para a
loucura no espaço jurídico, cultural e social. Com esse compromisso, a Política Pública de
Saúde Mental brasileira apresenta o que Yasui e Costa-Rosa (2008) denominam de Estratégia
de Atenção Psicossocial (EAPS), caracterizada por uma rede de atenção e cuidado de base
territorial e abordagem transdisciplinar e intersetorial.
Isso significa a adoção de um novo paradigma para a compreensão e o cuidado do
sofrimento psíquico, que rompe com a relação doença-cura e deixa de pautar as ações no
âmbito da sintomatologia. Para isso, adota o paradigma da Saúde Coletiva, que concebe o
processo saúde-doença em relação a processos sociais e culturais complexos. A saúde é
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compreendida como estado decorrente de fatores: físicos, psíquicos, sociais, econômicos,
culturais e ambientais. Significa romper com a racionalidade psiquiátrica, recusando-se a
compreender o sofrimento humano apenas como objeto simples da doença mental,
reconhecendo, portanto, a sua complexidade.
Desse modo, a política pública de saúde mental caracteriza-se por uma série de ações e

serviços que devem orientar-se por esse novo paradigma. Tais ações tem o profissional de
psicologia como um importante agente de proposição e implementação de ações que efetivem
o paradigma psicossocial de atenção.
A partir dessa perspectiva esse trabalho caracteriza-se por uma reflexão das práticas
desenvolvidas no âmbito do projeto Pintando e Bordando Saúde vinculado a uma Unidade
Básica de Saúde do município de Maringá à luz das diretrizes da Política de Saúde Mental e
da Atenção Psicossocial. Isso com o objetivo de articular tais diretrizes a essa experiência
local de cuidado, que têm na Psicologia importante saber que contribui para a efetivação de
ações que demonstram operar sob a lógica psicossocial e que, pela criatividade e extensão das
ações, merecem ser divulgadas.
De acordo com Camargo-Borges e Cardoso (citado por Luzio & Paulin, 2009), na
saúde os psicólogos ocupam lugar de apoio junto às equipes de referência de modo a ampliar
a clínica e contribuir para a realização de projetos terapêuticos que rompam com a
psiquiatrização e psicologização do sofrimento.
Com uma formação tradicionalmente voltada à atuação na clínica individual, esse
profissional, muitas vezes, carece de orientações teóricas e técnicas para atuar na saúde
pública. Ao manter a forma tradicional de atuação, o (a) Psicólogo (a) utiliza técnicas e
formas de compreensão voltadas a sujeitos universalizados e descontextualizado da sua
condição social e histórica (Luzio & Paulin, 2009).
A consolidação da Psicologia como uma profissão da saúde pública representa a
afirmação de sua potencialidade como instrumento de transformação e o reconhecimento de
fatores subjetivos, sociais e históricos como determinantes do adoecimento e da saúde da
população.
É nesse contexto que o psicólogo deve ousar e inventar, deve fazer e refazer, ao invés
de apenas reproduzir um modelo de atuação. . . . É necessário substituir o paradigma
da clínica pelo da Saúde Pública, um modo sempre mutante e flexível de fazer saúde.
(Luzio & Paulin, 2009, p. 106).
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Segundo França e Viana (2006), mesmo sendo um campo fértil e crescente, é escassa a
bibliografia direcionada à práxis do psicólogo frente ao desafio de implementação das ações
em saúde mental no âmbito do SUS. Por isso, as pesquisas que evidenciam e analisam as
práticas e a participação desse profissional na saúde pública são fundamentais para a expansão
teórico-prática do conhecimento produzido nessa área.
Como já dito, a Atenção Psicossocial objetiva romper com o paradigma Asilar
Psiquiátrico, como afirmam Costa-Rosa, Luzio e Yasui (2003, p. 34): “Suas ações teóricotécnicas referem-se à produção de novas formas de intervenção que possibilitem a construção
de

novos

dispositivos

que

trabalhem

pela

transformação

radical

dos

modelos

institucionalizados e da ética em que se pautam”.
Reiterando esse objetivo, o Ministério da Saúde promulgou a Portaria 3.088, que
Institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e que apresenta como diretrizes, dentre outras
coisas: a ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle
social dos usuários e de seus familiares.
Dentre os dispositivos de assistência que compõem a RAPS têm-se: as Unidades
Básicas de Saúde e o Núcleo de Apoio a Saúde da Família, serviços que compõem a rede
básica de assistência. E reconhecendo a centralidade da atenção básica no processo de
implementação da RAPS, o Ministério da Saúde publicou na coletânea de “Cadernos da
Atenção Básica” um caderno voltado especificadamente para a saúde mental na rede básica.
Segundo esse documento, a Atenção Básica desenvolve-se de modo descentralizado e
próximo da vida das pessoas e sob os princípios da universalidade, acessibilidade, do vínculo,
da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da
humanização, da equidade e da participação social, considera o sujeito em sua singularidade e
inserção sociocultural (Ministério da Saúde, 2013).
A noção de território se torna fundamental para a organização da Atenção Básica,
sendo que a mesma transcende as barreiras impostas pelos limites geográficos e abrange a
noção de território-vivo proposta por Milton Santos, que considera as relações sociais e as
dinâmicas de poder e, também, a concepção de territórios existenciais de Guattari (1990),
entendidos como espaços e processos de circulação das subjetividades das pessoas que se
configuram e desconfiguram e se reconfiguram num porvir de possibilidades (Ministério da
Saúde, 2013).
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E a partir da inserção na atenção básica de Maringá, enquanto campo de estágio para
os alunos do curso de Psicologia foi possível conhecer as práticas desenvolvidas no âmbito do
Projeto Pintando e Bordando Saúde que, a partir da análise realizada, configura como um
conjunto de práticas e ações que congregam os princípios e diretrizes da Atenção Psicossocial
na Rede Básica.
Funcionamento em sede própria, desenvolve atividades voltadas para pessoas em
sofrimento psíquico e seus familiares. O projeto existe desde 2010 e surgiu a partir da criação
de um grupo de apoio para pacientes crônicos e expandiu-se, contando, hoje, com grupo de
adolescentes, de apoio à saúde mental, pais, mulheres, tabagismo, grupo de pacientes com
doenças crônicas (diabetes e hipertensão) e as oficinas de artesanato e geração de renda. A
equipe é composta pela Psicóloga, coordenadora do projeto, pelos agentes comunitários de
saúde, estagiários de psicologia, medicina e enfermagem e por voluntários responsáveis pela
condução das oficinas de artes e geração de trabalho e renda.
Atualmente frequentam as atividades semanalmente aproximadamente 70 (setenta)
participantes. Além disso, cerca de 100 (cem) pessoas encontram-se cadastrados e em fase de
busca ativa e acompanhamento para posterior inserção nas atividades.
As famílias que participam das atividades, bem como aquelas em processo de busca
ativa, recebem visitas domiciliares para a identificação das demandas, aproximação da equipe
e para a inserção nas atividades e estratégias da atenção básica, bem como encaminhamento
para outras políticas públicas.
Pôde-se observar a partir da inserção no campo que a relação entre equipe e usuários é
marcada pelo acolhimento e vínculo. E que as atividades oferecidas são estruturadas para
atender a diferentes demandas, fomentam o estabelecimento do vínculo comunitário e
estimulam a criação de iniciativas de geração de trabalho renda, uma vez que as oficinas
promovem a interação social, o aprendizado de atividades produtivas e a comercialização dos
produtos produzidos. Ou seja, são ofertadas ações voltadas para uma visão totalizante dos
usuários, como preconizado pelas diretrizes da Atenção Psicossocial.
Desse modo, conclui-se, a partir do Projeto Pintando e Bordando Saúde, que a
Atenção Básica é espaço privilegiado para as ações em saúde mental que operem a partir do
Modo Psicossocial. Ao permitir a proximidade da equipe com os territórios existenciais dos
indivíduos, oferece-se como espaço de liberdade inventiva para a criação de diferentes formas
de assistência que garantam atenção com qualidade e a cidadania dos usuários.
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Para a Psicologia, a práxis desenvolvida em tal espaço pode configurar-se como
transformação e ampliação de conhecimento e práticas que rompam com a forma tradicional
de assistência à saúde mental, marcado tradicionalmente práticas individualizantes e
concepções de sujeitos universalizados e a-históricos.
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