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PSICOLOGIA, SAÚDE E TRABALHO 

Capacitação em saúde mental com técnicos do Programa Saúde da 
Família do município de Forquilhinha  

Dipaula Minotto da Silva1 
Eliziane Martins Bernardo2 

Edelu Kawahala3 

A iniciativa quanto à realização do trabalho de “Capacitação com os 
Técnicos do Programa Saúde da Família (PSF) do município de 
Forquilhinha”, ocorreu a partir de uma solicitação do município que 
demonstrou a necessidade de um trabalho voltado às equipes de saúde para 
facilitar um olhar mais abrangente em torno da saúde mental, em 
conformidade com os princípios do PSF, onde fica de responsabilidade dos 
municípios “garantir educação permanente para os profissionais 
envolvidos” (Ministério da Saúde, 1991). Logo, busca proporcionar um 
ambiente onde se possa perceber o ser humano como um cidadão capaz, 
com autonomia, responsabilidade, liberdade e mostrando que a promoção 
de saúde mental depende também de profissionais que percebam que uma 
pessoa constitui-se nas relações sociais e culturais, além de sua realidade 
socioeconômica.  

Houve interesse em iniciar o Estágio Supervisionado em Psicologia 
Social Comunitária, realizando um trabalho onde é possível estar 
colaborando para as transformações positivas que vem ocorrendo no que 
diz respeito à saúde mental, numa perspectiva antimanicomial. Iniciou-se 
então o projeto “Capacitação em Saúde Mental com Técnicos do Programa 
Saúde da Família do Município de Forquilhinha” com objetivo de criar 
multiplicadores em saúde mental.  

                                                 
1 Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC.  
2 Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 
3 Profª do departamento de Psicologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – 
UNEC, Mestre pela UFSC.  
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Dentro dos princípios do SUS nasce o Programa Saúde da Família 
(PSF), uma estratégia que prioriza as ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde dos indivíduos e da família, do recém nascido ao 
idoso, de forma integral e contínua. O objetivo do PSF é de reorganização 
da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao 
modelo tradicional de assistência orientado para a cura de doenças e no 
hospital. A atenção está centrada na família, entendida e percebida a partir 
do seu ambiente físico e social, o que possibilita às equipes uma 
compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de 
intervenções que vão além de práticas curativas.  

Com base nestas mesmas diretrizes, a assistência à Saúde Mental 
vem sofrendo importantes transformações a partir da Reforma Psiquiátrica 
brasileira. Esta reforma tem por base a desinstitucionalização que 
compreende a descentralização hospitalar através da criação de serviços 
assistenciais diferenciados.  

Esta tendência nas últimas décadas de modificar, em diversas partes 
do mundo, a natureza da Assistência Psiquiátrica, tentando deslocar o 
centro do atendimento ao usuário do Hospital Psiquiátrico para serviços 
localizados no seio da comunidade e em íntima relação com as mesmas, 
levou muitos países e localidades a realizarem planos, projetos e programas 
na busca deste novo modelo. Isto no sentido de proporcionar aos usuários 
um tratamento mais digno. Há hoje em nosso país uma série de referencias 
destes serviços. Aproximadamente 20 estados possuem Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), que funcionam com atividades terapêuticas e equipe 
multiprofissional, atendendo cinco dias por semana. Além destes, outros 
serviços são oferecidos, tais como Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS), 
semelhante ao CAPS, porém com atendimento sete dias por semana 24 
horas, o Hospital Dia/Hospital Noite que é um recurso assistencial 
intermediário entre a internação e o ambulatório, leitos psiquiátricos em 
Hospital Geral para quando esgotadas as possibilidades de assistências em 
outras unidades e serviço Residencial Terapêutico que prevê alocação de 
recursos e cuidados aos usuários cronificados que vivem nos Hospitais 
Psiquiátricos sem referencias familiares.  

Partindo portanto do princípio de que o PSF, o SUS e a Reforma 
Psiquiátrica tem princípios semelhantes de descentralização, de promoção 
de saúde, de integração dos profissionais da saúde com a comunidade e, 
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percebendo que os mesmos vêm procurando dignificar os sistemas de 
atendimento aos usuários, este trabalho de “Capacitação em Saúde Mental 
com Técnicos do Programa Saúde da Família do Município de 
Forquilhinha”, facilita um olhar diferenciado a respeito de saúde mental aos 
profissionais que fazem parte das equipes do PSF em Forquilhinha.  

Marco teórico  

Como base teórica de nosso trabalho, tratando da produção social da 
“loucura”, parte-se das ideias dos autores Erving Goffman, Michel Foucault 
e Thomas Szasz, percebendo que a “doença mental” é produzida nas 
relações sociais que os indivíduos mantém em seu convívio. E nestas 
relações que os indivíduos vão se constituir enquanto ser, integrados num 
sistema de valores, de crenças, sistema econômico, social e cultural.  

Cada pessoa se constitui de maneira diferente, produzindo e 
reproduzindo aquilo que vivência. Ao se deparar com o diferente acaba-se 
por excluir ao invés de dignificar, aceitar ou compreender o indivíduo como 
um todo, percebendo o seu processo de vida e suas relações sociais.  

A ênfase dada à “doença mental” através da razão e desrazão da 
loucura de acordo com a moral (Foucault, 1984) é um dos pontos centrais 
do processo de exclusão. A loucura é um julgamento moral do outro e 
ligada também à questão do trabalho. Marginais, prostitutas, loucos, 
doentes mentais, quem não trabalha são reclusos nos hospícios. Julgamento 
este feito por autoridades que possuem o poder de determinar quem é 
“louco” ou não.  

A internação psiquiátrica gera consequências muitas vezes 
irreparáveis nestes indivíduos excluídos, principalmente dificultando sua 
reintegração com o mundo externo. Após as humilhações sofridas, falta de 
contato com seus pertences pessoais e com a família, sua integridade e sua 
identidade poderão estar comprometidas. Esta é a critica feita às instituições 
totais quanto aos tipos de relações que se estabelece dentro destas, 
provocando o processo de despersonalização de eu (Goffman 1974).  

Quando nos dizem que se um paciente psiquiátrico que chega cedo 
para consulta está angustiado, se chega tarde é hostil e se chega na 
hora é compulsivo — rimos, porque se supõe que isso seja uma 
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piada. Mas nesse caso ouvimos a mesma coisa, dita com toda a 
seriedade (Szasz, 1984).  

Em relação à psiquiatria institucional, a questão do poder, do excluir 
e da punição, a comparação entre e psiquiatria institucional e à Inquisição 
feita por Thomas Szasz, norteia a questão do domínio de poder e da 
exclusão social existentes em épocas diferentes.  

O poder e a riqueza dos psiquiatras aumentam com a crescente 
incidência de doença mental, e embora a feitiçaria era tida como um 
problema teológico, a identificação das bruxas poderia ser feita tanto por 
teólogos profissionais, como por caçadores de bruxas. Assim também a 
doença mental pode ser diagnosticada tanto por médicos psiquiatras quanto 
por não médicos, psicólogos e assistentes sociais (Szasz,1984).  

A internação desencadeia um ponto decisivo na vida e na história do 
desatino, momento em que a loucura é verificada no âmbito social da 
pobreza, da falta de capacidade para o trabalho na impossibilidade de 
integrar-se no grupo (Foucault, 1984). Há necessidade de retirar da 
sociedade aquilo que a incomoda. Criam-se então instituições para abrigar 
estas pessoas isolando-as da sociedade. Pobres e pessoas marginalizadas ou 
que não possuem comportamento desejado pela maioria na época, eram 
retiradas da sociedade. Porém estas atitudes ainda existem apesar de todos 
os esforços que vem sendo feitos.  

Partindo destes ideais e tendo conhecimento das práticas que vem 
sendo realizadas no que tange à saúde mental e suas transformações, faz-se 
uma crítica ao modelo puramente assistencialista, ou seja, aos modelos 
institucionais.  

Os manicômios ou Hospitais Psiquiátricos, além de assistencialistas, 
mostram um atendimento longe de ser digno ou de respeito para com o 
interno, tolhe sua liberdade de expressão e de pensar, seus sentimentos são 
“podados” assim como as relações sociais. Não há respeito para com a 
subjetividade dos indivíduos e o processo de busca é limitado pelos muros, 
cadeados, tratamento inadequado e a indiferença de uma equipe sem preparo, 
muitas vezes também cronificada pelo sistema. Trancar não é tratar. 

Essa cronificação atinge não apenas as instituições totais. Muitos dos 
profissionais que hoje trabalham com saúde mental em programas de saúde 
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pública vem de experiências em manicômios. Com isso pode-se dizer que 
existe além dos muros e grades, uma cultura de tratamento “manicomial”.  

A noção de desinstitucionalização é uma importante referência no 
projeto de reforma psiquiátrica.  

A institucionalização passa a ser percebida como um novo problema, 
como algo a impor novos sofrimentos e alienação e não como 
solução terapêutica para a enfermidade mental (Amarante, 1995).  

Neste sentido, como processo desta discussão surge no Brasil, o 
Movimento de Luta Antimanicomial na busca do respeito aos direitos 
humanos, entendendo-se que até então não era percebido no modelo de 
psiquiatria institucional.  

Partindo deste princípio, o Movimento de Luta Antimanicomial 
busca através de articulação política, concretizar a dignificação dos 
sistemas de atendimento aos indivíduos. Técnicos envolvidos com a causa, 
pessoas que tiveram experiências em hospitais psiquiátricos/manicômios, 
familiares destes e pessoas sensibilizadas, integram este Movimento de luta 
contra um processo agressivo de “cura”.  

No caminho do processo de desinstitucionalização e da Reforma 
Psiquiátrica, vem surgindo uma crescente necessidade, de que trabalhos 
voltados à promoção de saúde mental na comunidade sejam realizados. E 
mais, que estes sejam realizados a partir de um ideal de transformação para 
um sistema que passe a valorizar a saúde integral do indivíduo, uma vez que é 
a partir das relações sociais, da realidade socioeconômica, das condições de 
moradia, enfim, do seu contexto, que o sujeito vai se constituir. 

Percebe-se que estes trabalhos voltados à saúde mental na 
comunidade devem estar ligados a uma rede articulada, ou seja, todos os 
setores relacionados à saúde devem estabelecer uma rede de comunicação, 
de maneira que o individuo possa transitar por estes setores, conforme suas 
necessidades, sendo respeitada sua individualidade e sua identidade, 
fazendo valer seus direitos de cidadão.  

A equipe de PSF, essencial para a realização dos trabalhos, é 
percebida como peça chave para que mudanças e atitudes geradoras de 
saúde mental sejam concretizadas.  
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O desafio está posto. Redimensionar um modelo de atenção à saúde, 
de forma que ele esteja em sintonia, com as novas concepções de saúde 
defendidas pelo SUS, requer constante movimento de reflexão embutido na 
práxis. Mudanças de concepções não acontecem facilmente e o ponto de 
partida, somos nós mesmos, profissionais de saúde. Só assim poderemos 
nos lançar com firmeza nesse objetivo de construir uma rede de saúde 
integrada e inovadora (Cabral et al in Lancetti. 2000).  

Visto que a produção da “loucura” se dá no meio social, e que as 
Agentes Comunitárias de Saúde do PSF convivem com a comunidade 
através de visitas mensais, percebe-se este programa como um veículo 
para realização deste trabalho com a equipe de saúde. Iniciar-se-á com 
este, maior possibilidade de comunicações com os sistemas de saúde 
mental, pois a equipe estará capacitada para interagir de forma coerente 
com estes sistemas. A partir destes, os processos de exclusão por parte da 
equipe e consequentemente por parte da comunidade estarão aos poucos 
deixando de existir. 

Procedimentos metodológicos  

No estágio em psicologia social comunitária, realizou-se encontros 
com os técnicos na unidade de PSF, visitas domiciliares junto as agentes 
comunitárias de saúde, participação no projeto ação comunitária 
realizado pela equipe na comunidade e capacitação direcionada aos 
médicos do município. 

Encontros com os técnicos na unidade de PSF 

Realizou-se um total de 17 (dezessete) encontros semanais nas 
quartas-feiras no período vespertino. Nestes encontros ocorreram vivências, 
dinâmicas e debates em grupos, nos quais se propôs os temas: integração da 
equipe, concepção saúde/doença mental, conceito/preconceitos, rótulos, 
relação técnico-usuário e percepção do usuário como um indivíduo 
apropriado de sua história e pleno de cidadania. As dinâmicas e vivências 
foram escolhidas de acordo com os temas e a necessidade da equipe de 
PSF, procurando reconhecer a realidade da mesma no decorrer dos 
encontros.  
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Durante estes encontros o posto permaneceu fechado para o público 
externo e os técnicos estavam à disposição do projeto, por determinação da 
Secretaria de Saúde do Município.  

Visitas domiciliares junto aos Agentes Comunitárias de Saúde  

Nas sextas-feiras pela manhã, caminhou-se pela comunidade no 
sentido de conhecer a mesma, os casos mais citados nos encontros semanais 
com os técnicos e estar percebendo o quotidiano das Agentes Comunitárias 
de Saúde. Estas visitas tiveram grande importância pois facilitaram uma 
melhor visualização da realidade da comunidade atingida pelo PSF, 
enriquecendo as vivências e discussões.  

Participação no Projeto Ação Comunitária realizada pela equipe na 
comunidade  

Após o início da discussão sobre conceito e promoção de saúde, as 
agentes comunitárias sentiram-se motivadas a realizarem o dia da Promoção 
de Saúde, com o projeto “Ação Comunitária”. Neste, houve atividades de 
recreação, barracas de exposições e a realização de palestra sobre 
Prevenção de doenças, integração dos Missionários Mirins, palestra com 
Conselheira Tutelar, palestra sobre alcoolismo e havia inicialmente a ideia de 
uma palestra na área de psicologia. Ao invés desta, realizou-se uma vivência 
de Terapia Comunitária4 com os presentes no evento, em média de vinte e 
cinco pessoas. O objetivo desta é proporcionar um espaço para melhorar a 
qualidade de vida da comunidade, onde o grupo traz suas dificuldades. 

Capacitação direcionada aos médicos do município  

Em conformidade com a Secretaria de Saúde do Município nas 
primeiras reuniões, percebeu-se a necessidade de estar integrando os 
médicos do município nesta capacitação. Para tanto foi convidado o Médico 
Psiquiatra Dr. Rui Martins Iwersen5, psiquiatra do Programa de Saúde 
Mental, que atua no NAPS Ponto do Coral e no Programa DST/AIDS do 
Município de Florianópolis, a estar durante um dia (manhã e tarde) com 

                                                 
4 Vivência trazida à Unesc no curso de Terapia Comunitária, pelo médico psiquiatra Dr. 
Adalberto Barreto. 
5 Doutorando em etnopsiquiatria, pela Universidade de Paris. 
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médicos e enfermeiras das seis equipes do PSF, psicólogas e a assistente 
social do município.  

Relação teórica-prática e resultados obtidos  

No que diz respeito à saúde mental como o problema da exclusão, da 
produção social da loucura, preconceitos e rótulos, trabalhou-se com a 
equipe do Programa Saúde da Família (PSF) de Forquilhinha, com o 
objetivo de promover a saúde integral por meio de multiplicadores e 
atuando na comunidade.  

Há de se retomar o sonho de uma nação saudável. Acreditar que é 
possível retomar o crescimento, superando as desigualdades sociais, 
assegurar a construção da democracia (...) que  

somente se corporifica no ambiente democrático, onde se encontram 
a emergência de novos sujeitos políticos, a liberdade do discenso e o 
governo dos cidadãos (Mendes, 1993 p.42)  

Dessa forma foram levantadas questões sobre saúde mental, bem 
como as diferentes visões do cuidado e do cuidador e da visão do usuário de 
saúde mental como ser pleno de autonomia e pleno de cidadania.  

Trabalhou-se com o grupo de forma vivencial, onde foi propiciada a 
integração grupal de forma que os técnicos hoje formam uma equipe coesa. 
A concepção de saúde/doença mental também foi trabalhada de forma 
vivencial.  

No PSF dá-se prioridade a promoção e a prevenção da saúde. Nesse 
trabalho de capacitação, discutiu-se a saúde integral, enfatizando a saúde 
mental. Porém nos encontros realizados percebeu-se que, mesmo com os 
princípios do PSF de promoção e prevenção a saúde, ainda apareceu 
associada ou comparada com a doença. Essa discussão se ampliou ao nível 
do normal e do patológico.  

(...) o grupo parte da análise de situações quotidianas para chegar à 
compreensão das pautas sociais internalizadas que organizam as 
formas concretas de interação, ou seja, das relações sociais e dos 
sujeitos inseridos nessas relações (Lane, 1984).  

De maneira simples e abrangente o grupo colocou como fatores 
geradores de saúde: questões de higiene, habitação, meio ambiente, 
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questões emocionais, familiares, questões das relações sociais e econômicas 
e a prevenção (o grupo exemplificou esta última com as campanhas de 
vacinação). 

No decorrer dos encontros percebeu-se que o grupo estava em 
processo de crescimento coletivo. Quando trabalhado a questão dos rótulos, 
obteve-se de forma clara a dificuldade de lidar com a inclusão e a cidadania. 
Apresentaram-se os preconceitos do grupo e a exclusão social.  

Discutiram-se então os processos de formação do ser humano, 
enquanto ser social e de relações. Promoveram-se reflexões a respeito da 
inclusão social, dos processos que ocorrem na formação do eu do usuário e 
a importância da inclusão, do respeito, da aceitação, da empatia e como 
estas atitudes influenciam e contribuem no processo de inclusão social do 
egresso de hospital psiquiátrico.  

Debateu-se sobre possíveis visitas à Casa de Saúde do Rio Maina de 
Criciúma e ao NAPS de Florianópolis, uma vez que, nas discussões a 
respeito dos modelos de atendimento em saúde mental, a equipe relatou o 
interesse de ter contato direto com estes sistemas.  

Reflexões referentes à caridade foram feitas percebendo uma 
prejudicial comparação com a questão do cuidar, retomando a importância 
da inclusão. Cuidar é também potencializar as ações do outro despertando 
sua autonomia.  

A partir destas discussões, a equipe passa a perceber que o usuário 
deixa de ser o paciente institucionalizado, tornando-se o ator e autor da sua 
própria existência, um cidadão com suas capacidades, habilidades e 
potencialidades.  

Considerações finais  

No decorre de todo esse processo observou-se uma grande abertura 
no município de Forquilhinha para a realização deste trabalho. A 
necessidade de se iniciar uma estrutura sólida, no que tange a saúde mental 
no município e articular o atendimento nesta área de forma local e em 
interação com a comunidade, levou a conclusão do trabalho de 
“Capacitação em Saúde Mental com Técnicos do Programa Saúde da 
Família (PSF) do Município de Forquilhinha”, em uma destas unidades.  
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Desta forma observou-se ser de total importância trabalhar a equipe 
técnica com o objetivo de gerar multiplicadores em saúde mental. No que 
tange o olhar, propiciou-se uma nova visão sobre os cuidados, trabalhando 
os rótulos e os preconceitos, interagindo num sistema de valores e 
ressignificando alguns, conhecendo ou desmistificando a chamada 
“loucura”. 

Observou-se também, a importâncias das atitudes que estão 
procurando formalizar uma rede articulada de saúde mental, partindo do 
próprio grupo, que apresentou interesse em ter um serviço de atendimento 
em saúde mental como um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 
Concluindo ser essencial a visão de um tratamento especializado e 
descentralizado, interagindo de forma direta com as famílias e com a 
comunidade.  

Nesta equipe, após o trabalho de capacitação, começou-se a ver o 
usuário de saúde mental, como ser mais integrado na sociedade, 
estabelecendo relações, constituindo e reconstituindo-se a todo o momento, 
desenvolvendo sua autonomia e cidadania.  

A extrema relevância no tratamento destes usuários de saúde mental, a 
inclusão social, e o acompanhamento de toda uma equipe multiprofissional 
são de grande valor para desmistificação e dignificação do atendimento aos 
usuários. Portanto, a importância de se atingir o maior número de técnicos 
possíveis, que por sua vez, atingirão várias outras pessoas em suas relações 
profissionais, concretizarão a formação de multiplicadores. A capacitação 
das equipes de PSF (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 
agentes comunitárias de saúde), equipe que está ligada diretamente à 
comunidade, bem como de outros os profissionais da saúde (assistentes 
sociais, psicólogos, entre outros) vão proporcionar o diferencial na 
concretização da dignificação no atendimento aos usuários.  

Forquilhinha, que não possui um atendimento referencial próprio em 
saúde mental, demonstra o interesse, para que a capacitação com os 
técnicos do PSF seja realizada. Porém, após a conclusão desta etapa 
percebeu-se também a necessidade de um trabalho realizado com a equipe 
de profissionais do município que não fazem parte das equipes do PSF e 
continuidade do trabalho nas outras equipes de PSF.  
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Demandas e ofertas da psicologia do trabalho hoje 

Denise Macedo Ziliotto1 

Há momentos em que a ruptura representa a necessidade de 
continuar. É nessa perspectiva que este texto é produzido: a trajetória 
apresentada pelo campo da Psicologia do Trabalho pode e merece sofrer 
descontinuidades. Com surgimento assegurado por toda uma prática 
funcionalista digna do apogeu do período industrial, berço da sociedade de 
consumo, não deve ser este lugar tido como um destino. A proposição de 
um conhecimento científico ancorado em testes psicométricos e definição 
de perfis psicológicos seduz uma sociedade ávida por homens certos nos 
lugares certos. Numa época de exaltação da dita excelência humana, a 
verdade ofertada — do desvelamento da psique humana — amplia os 
espaços já concedidos à psicologia escolar e clínica.  

Contudo, este envolvimento não se dá sem efeitos. No 
comprometimento com a eficácia surgem imperativos insistentes, como o 
equacionamento da fadiga, da indisciplina, da improdutividade, da 
insubordinação. E as respostas também são persistentes: testagens, 
treinamentos, técnicas de gerenciamento de pessoal. As denominações que 
esta prática recebe traduzem as mudanças sociais: psicologia industrial, 
psicologia organizacional, psicologia do trabalho. E o avanço de um 
repertório científico que se estende sobre as diversas formas de organização 
social destinada à produção. As incompatibilidades do sujeito trabalhador 
com o ‘tratamento’ oferecido pelos psicólogos são expressas e reiteradas no 
fracasso de muitas intervenções. Nesta confissão de dívida — com o campo 
psicológico e com os sujeitos que a ele recorrem — propomos uma revisão 
das possibilidades e das limitações da psicologia praticada sob as 
denominações do trabalho ou organizacional hoje, fazendo proposições 
que visam a escritura de uma história mais coerente e ética.  

Japiassu (1983) assinala a importância desta postura:  

Creio que precisam ser revistos os métodos de se fazer psicologia e 
de ensiná-la. Creio também que tais métodos deveriam ser orientados 
para a preparação de inovadores nas pesquisas psicológicas, e não 

                                                 
1 Psicóloga e Jornalista. Doutoranda em Psicologia Social pela USP. Docente universitária. 




