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ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM E 
TRATAMENTO DO SOFRIMENTO 
MENTAL

 A Equipe de Saúde da Família deverá estar preparada para 
identifi car situações de sofrimento mental, por isso abordaremos, 
neste momento, algumas estratégias para atuação da equipe que 
poderão auxiliar na condução dos casos identifi cados na comunidade.

Concepção de Reabilitação Psicossocial

 A reabilitação psicossocial é um importante processo 
na operacionalização da reforma psiquiátrica, sob o qual estão 
fundamentados serviços de saúde mental como o CAPS e o NAPS 
(PINTO; FERREIRA, 2010). Em sua defi nição, estão contidos aspectos 
como reinserção social, treinamento de atividades diárias e suporte 
social, devendo ser combinada com adequada medicação e 
psicoterapia no manejo dos transtornos mentais e comportamentais 
(OMS, 2001).

Segundo a OMS (1997), a reabilitação 
psicossocial é classifi cada como 

um processo que proporciona aos 
indivíduos que estão desabilitados, 

incapacitados ou defi cientes em 
virtude de transtorno mental a 
oportunidade de alcançar o seu 

nível potencial de funcionamento 
independente na comunidade.  
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 Nesse sentido, os serviços de saúde mental devem elaborar 
projetos terapêuticos que incluam a construção de trabalhos de 
inserção social, respeitando as possibilidades individuais e os 
princípios de cidadania que minimizem o estigma e promovam o 
protagonismo de cada usuário frente à sua vida (BRASIL, 2004c).

 É importante que os profi ssionais 
de saúde compreendam a 

reabilitação psicossocial como 
criação de possibilidades de vida, 

afastando-se do entendimento 
de “reabilitação” enquanto 

“readaptação”.  

A proposta contida nesse conceito é a 
de permitir que os chamados “loucos” 
possam estar engajados com a cidade, 
ou seja, que façam parte da sociedade 

e não estejam “à margem” dela.  

É também reconhecer que o sujeito 
adoecido não é o único responsável por 
sua loucura e, por isso, faz-se necessária 

a articulação de diversos segmentos 
e setores para a criação de espaços 

existenciais para a loucura.
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Assim, apresentamos aqui a concepção de reabilitação 
psicossocial como direito de cidadania, que implica um envolvimento 
ativo do sujeito nos diversos setores da rede social da qual faz 
parte (família, trabalho, vizinhança, serviços de saúde, associações 
comunitárias, etc.).

REFLITA COMIGO!

Como as pessoas entendem a loucura 
na comunidade onde atuo? Como 

posso promover a criação de laço social 
entre o usuário de serviços de saúde 
mental e os espaços de vivência da 

comunidade? E como aumentar, em cada 
um destes espaços, o poder contratual e a 

participação do usuário?

Abordagens terapêuticas e trabalhos 
com grupos

Desde o início deste módulo, 
estamos trabalhando com o conceito de 
reorganização do modelo assistencial em 
saúde mental, que tem como ponto central a 
desintitucionalização. Apresentamos o CAPS 
como serviço estratégico da organização 
da rede de saúde mental, funcionando 
de forma articulada com outros serviços, 
setores e associações comunitárias. 
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 A mudança proposta pela reforma psiquiátrica não 
envolve apenas a estrutura física onde será prestada assistência 
em saúde mental, mas também uma mudança na abordagem ao 
usuário que envolva a dimensão psicossocial do sofrimento, a 
subjetividade humana, a inclusão social e a autonomia.

 As novas abordagens terapêuticas priorizam o sujeito da 
doença e não a doença do sujeito, considerando o contexto social e 
familiar em que ele está inserido. E é nesse contexto que operam os 
serviços da ABS.

Para tanto, é necessária a atuação 
de equipes multiprofi ssionais 

e intersetoriais, que operem de 
forma interdisciplinar, priorizando 
abordagens coletivas e de grupos, 

que podem ser desenvolvidas 
tanto nas UBS, quanto na 

comunidade. 

Além dos princípios fundamentais 
propostos pela Política Nacional 

de Atenção Básica em Saúde 
(territorialização, intersetorialidade, 

participação social, etc.), as ações 
em saúde mental na ABS devem se 
dar fundamentadas na reabilitação 

psicossocial. 
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O trabalho com grupos é uma estratégia de fácil 
operacionalização nas UBS se considerarmos que certos grupos de 
atenção (gestantes, idosos, crianças, adolescentes ou pessoas com 
doenças crônicas) frequentam diariamente o serviço de saúde. 

No grupo terapêutico, os usuários podem compartilhar 
experiências; ampliar a sua rede social; trabalhar questões associadas 
ao seu sofrimento mental; identifi car alternativas de apoio e suporte 
emocional; ressignifi car conceitos e construir possibilidades de vida, 
entendendo a necessidade de ajuda de todos. 

 A condução de um grupo é uma responsabilidade que pode 
ser compartilhada com as equipes de saúde mental de apoio à ABS. 

 Nota: A imagem de fundo foi capturada do site: https://www.
google.com.br/search?hl=pt-PT&site=imghp&tbm=isch&

 O grupo pode tanto ser uma ferramenta de detecção precoce 
de problemas de saúde mental, como pode ser desenvolvido 
priorizando casos como: pacientes com transtornos mentais severos 
e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes 
egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, 
tentativas de suicídio e vítimas de violência doméstica intradomiciliar 
(BRASIL, 2004c).

 É preciso acolher o sofrimento mental nas UBS e evitar práticas 
que levem à psiquiatrização e medicalização de situações individuais 
e sociais, comuns à vida cotidiana. As equipes da ESF têm um papel 
fundamental nessa luta e, para isso, podem lançar mão do vínculo 
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que possuem com a comunidade e desenvolver junto a ela ações de 
mobilização de recursos comunitários, que sirvam de espaço para a 
reabilitação psicossocial (centros de convivência, grupos de cultura e 
lazer, grupos de autoajuda, grupos de caminhada, etc.).

 É importante ressaltar a necessidade das equipes da ESF 
receberem capacitação para o atendimento em saúde mental, 
até mesmo para romper as barreiras erguidas com o tempo, 
que situavam a pessoa com sofrimento mental em serviços 
especializados e à margem da sociedade.

 

A abordagem a alguns grupos específi cos pode ser conferida 
nas referências abaixo. Vale a pena conferir!

ALMEIDA, M. S. et al. Transtornos mentais em uma amostra de gestantes 
da rede de atenção básica de saúde no Sul do Brasil. Cad. Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v.28, n.2, p.385-393, fev. 2012. Disponível em: < http://www.
scielo.br/pdf/csp/v28n2/17.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Abordagens 
terapêuticas a usuários de cocaína/crack no Sistema Único de Saúde. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <http://portal.saude.
gov.br/portal/arquivos/pdf/abordagemsus.pdf>. 

_____. _____. _____. Linha de cuidado para a atenção integral às 
pessoas com transtorno do espectro do Autismo e suas famílias no 
Sistema Único de Saúde: versão Consulta Pública. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2013. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/
pdf/autismo_cp.pdf>. 

_____. _____. _____. Prevenção do suicídio: manual dirigido profi ssionais 
da saúde da atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_editoracao.pdf>. 
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 Práticas clínicas e medicalização na atenção psicossocial

A loucura, objeto de meus estudos, era até agora uma 
ilha perdida no oceano da razão; começo a suspeitar 
que é um continente (Machado de Assis, O Alienista, 
1882.)

No paradigma da reforma psiquiátrica, a prática clínica na 
assistência em saúde mental envolve a relação entre os profi ssionais 
de saúde e os usuários baseada na clínica ampliada e no enfoque 
do sujeito. Uma clínica que não tem muros e em que o tempo de 
duração do tratamento é o dia-a-dia da vida cotidiana.

A elaboração de um modelo terapêutico singular é um 
ponto de fundamental importância na clínica psicossocial, em que 
a vida confl itiva e o sofrimento do sujeito-usuário no mundo devem 
ter lugar de destaque no tratamento. O que se destaca aqui é o 
cuidado que se deve ter em não igualar a loucura, o transtorno ou o 
sofrimento a uma doença ou problema médico, cujos riscos podem 
ser manejados com a medicalização. 

É importante promover no sujeito 
a autonomia, o que implica em 
que ele possa saber sobre a sua 

condição e possa contribuir no seu 
tratamento. A medicalização, por si 

só, transforma sofrimentos e vivências 
em diagnósticos médicos que podem 

ser administrados e até mesmo 
prevenidos em uma lógica biomédica. 

Mas não é disso que se trata. 
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Veja abaixo o esquema:

 

Nesse aspecto, podemos interpretar que a ESF representa um 
grande avanço na relação médico-paciente, ao estar fundamentada 
na longitudinalidade. Esse princípio implica no estabelecimento de 
vínculo entre o usuário e o serviço de saúde, ao longo do tempo, 
favorecendo que toda demanda seja atendida de forma mais efi ciente 
e em conformidade com a realidade psíquica, social e cultural do 
sujeito. 

O campo da clínica psicossocial deve, então, ser fortalecido 
pela transversalidade de saberes e diversidade de práticas. Desta 
forma, é possível evitar a medicalização de problemas pessoais, 
sociofamiliares e profi ssionais a partir da criação de possibilidades 
de vida para o sujeito.

LONGITUDINALIDADE
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Sugestão de leitura:

TESSER, C. D.; POLI NETO, P.; CAMPOS, G. W. S. Acolhimento e (des)
medicalização social: um desafi o para as equipes de saúde da família. 
Ciência & Saúde Coletiva, v.15, supl. 3, p.3615-3624, 2010. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v15s3/v15s3a36.pdf>.

Ética e Bioética na atenção psicossocial

A ética, como refl exão crítica da moral, trata da possibilidade 
de refl etirmos sobre a nossa conduta perante a sociedade. Pensar a 
ética na atenção psicossocial é também poder refl etir sobre a conduta, 
que nesse caso envolve um serviço de saúde e o usuário dele. 

A ética que aborda questões 
relacionadas à vida humana é a bioética. 

Pautada na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e em outros 

documentos de defesa da liberdade e 
autonomia do homem, a bioética suscita 
discussões sobre as situações causadas 

pelo progresso das ciências biomédicas. 
Desta forma, questiona a conduta 

humana na área dos cuidados à saúde.

No panorama atual, a 
discussão que deve ser provocada 
nos serviços de saúde mental recai 
sobre a ética da inclusão social. 
Que técnicas e estratégias estão 
sendo utilizadas pelos serviços para 
promover a inclusão do sujeito-
usuário na sociedade e na sua família? 
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A ética aqui em questão não parte mais da prática asilar do 
“louco”, mas da construção diária do lugar social do “louco” na cidade. 
Uma inclusão que exige não apenas o habitar a cidade, mas estar nela 
com uma postura ativa, reconhecendo suas potencialidades, mas 
também suas limitações. Partindo desse princípio, de que o sujeito 
“louco” é também um cidadão, como pensar em autonomia do sujeito 
em casos que a realidade psíquica não é a mesma compartilhada 
pela sociedade?

Temos aqui o ponto crucial da 
ética da inclusão, que reside na 
inclusão da diferença. Dirigir-

se ao sujeito na sua diferença é 
poder permitir que ele construa 

possibilidades que sustentem 
o seu lugar no mundo. É criar 

possibilidades de vida.

Transcreve-se, portanto, o 
pensamento de Antonin Artaud, na ocasião 
em que escreveu a “Carta aos diretores de 
asilos de loucos”.

“E não podemos admitir que se impeça o livre 
desenvolvimento de um delírio, tão legítimo 
e lógico como qualquer outra série de ideias 
e atos humanos”.
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DICAS DE DOCUMENTÁRIOS

“Um Outro Olhar” é um manual 
audiovisual sobre os Centros 
de Atenção Psicossocial e 
saúde Mental na Atenção 
Básica. Trata-se de um 
documentário sobre a Reforma 
Psiquiátrica e os serviços de 
saúde mental prestados nos 
diferentes CAPS, realizado pela 
Fundação Universitária José 
Bonifácio – FUJB e pelo Núcleo 
de Pesquisas em Saúde Mental 
– NUPPSAM/IPUB/UFRJ, com 
apoio do Ministério da Saúde.

“A casa dos Mortos” é 
um documentário sobre 
manicômios judiciários e o 
desafi o da Reforma Psiquiátrica 
brasileira, com direção e roteiro 
da Antropóloga Débora Diniz. 
Disponível em:

<http://www.acasadosmortos.
org.br/>.

O Controle social em Saúde Mental

 O controle social aqui apresentado é um dos princípios 
do Sistema Único e Saúde, defi nido como a posição que a 
sociedade assume diante de seus governantes de interlocução. Tal 
posicionamento pode alternar a fi rmação de parcerias e momentos 
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de embates, tendo como pano de fundo a garantia de direitos 
humanos e da liberdade.

As ações de controle devem ser direcionadas para as políticas 
públicas de saúde que garantam serviços de saúde mental de 
qualidade. Desta forma, devem incidir sobre o modelo assistencial 
assumido pelo poder público, em busca de uma assistência digna 
para todos e de espaços do diálogo entre a loucura e a sociedade.

Os conselhos municipal e estadual de 
saúde estão ligados às secretarias de saúde. 
Para mais informações sobre os conselhos 

do município de São Luís e do estado 
do Maranhão, entre no site ofi cial das 

secretarias municipal e estadual de saúde:

• SEMUS: <http://www.semus.saoluis.
ma.gov.br/> 

• SES: <http://www.saude.ma.gov.br/> 
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IMPORTANTE!

 As Conferências de Saúde Mental 
são dispositivos de importante contribuição   
ao  debate,  crítica  e   formulação  de  políticas  públicas 
de saúde mental. Assim, fazem parte da  luta  para   o 
fortalecimento do controle social e a consolidação do sistema 
de saúde brasileiro.

Fique por dentro!
 Leia: Relatório da IV Conferência Nacional de Saúde 
Mental Intersetorial que aconteceu na cidade de Brasília, 
no período de 27 de junho a 1 de julho de 2010.Acesse:
<http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/
relatorio_fi nal_IVcnsmi_cns.pdf>.
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 Neste último livro evidenciamos algumas estratégias de 
intervenção em saúde mental, que envolvem práticas intersetoriais e 
recursos comunitários. Indicamos algumas publicações norteadoras 
da prática em saúde mental e das possibilidades de atuação na 
Atenção Básica, respeitando o escopo de ações que podem ser 
desenvolvidas nesse nível de complexidade.

 Ao fi m deste módulo, convidamos você a fazer a seguinte 
refl exão: Como é feito o acolhimento ao paciente com sofrimento 
mental no serviço de que você faz parte? Sua equipe já identifi cou 
todos os usuários que residem na sua área de abrangência que 
apresentam qualquer condição de sofrimento mental? Que 
estratégias você e sua equipe têm desenvolvido para dar suporte a 
esses usuários?

 Esperamos que o conteúdo trabalhado contribua para que 
você e sua equipe possam aprimorar as ações voltadas para a atenção 
em saúde mental, traçando estratégias ainda mais efi cazes a partir da 
organização e articulação com a rede de atenção em saúde mental 
da sua cidade. Bom trabalho!

Resumo do 
conteúdo
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