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Apoio:

Este livro visa debater sobre a arteterapia e suas interfaces no 
campo da saúde, buscando elucidar algumas possibilidades de 
contribuir com a produção de conhecimento na área. A arteterapia, 
como prática integrativa, permite trabalhar em diversas realidades 
e com diferentes pessoas quando aplicada pelos envolvidos no 
processo de cuidar-se e cuidar do outro. 

Os textos que compõem esta coletânea abarcam um leque bastan-
te amplo dos processos terapêuticos que podem ser realizados na 
saúde básica por qualquer pro�ssional que esteja aberto à inclusão 
das práticas integrativas, não exclusivamente da arteterapia, 
atendendo pessoas que se utilizam do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido, podemos entender que todo processo terapêutico é 
um processo que envolve a arte de escutar afetivamente e com 
equanimidade. A arteterapia é extremamente inclusiva e, por isso, 
pode oferecer possibilidades de resolução aos desa�os da área da 
saúde. 
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Apresentação |

Este livro visa debater sobre a arteterapia e suas inter-
faces no campo da saúde, buscando elucidar algumas 
possibilidades de contribuir com a produção de conhe-

cimento na área. A arteterapia, como prática integrativa, 
permite trabalhar em diversas realidades e com diferentes 
pessoas quando aplicada pelos envolvidos no processo de 
cuidar-se e cuidar do outro. 

Mas o que é arteterapia? É uma área do conhecimento 
relativamente recente, uma vez que se iniciou, aproximada-
mente, em meados do século XX, como uma alternativa de 
promoção, preservação e recuperação da saúde pelas interfa-
ces da arte com outros campos do conhecimento.  

O processo arteterapêutico pode ser realizado por meio 
de diferentes linguagens artísticas, como o teatro, a dança, a 
poesia e a música, porém com ênfase nas artes visuais (de-
senho, pintura, fotografia, cinema, etc.). Inscreve-se entre 
os processos terapêuticos de abordagem holística, tendência 
cada vez mais presente em escolas, centros de atenção psi-
cossocial, empresas, presídios, hospitais e outras organiza-
ções.

Ao trabalhar com as imagens provenientes dessas lin-
guagens não verbais e sua posterior verbalização no setting 
terapêutico, podem ocorrer transformações internas, cuja 
intensidade será variável de acordo com o desejo de trans-
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formação do consulente. Considerando a arteterapia em sua 
transdisciplinaridade, a concepção de ser humano aqui pro-
posta é multidimensional, considerando o ser na sua inteire-
za corpo-mente-espírito-sociedade-natureza-cultura.  

O livro inicia-se com o capítulo Intervenções artetera-
pêuticas em pacientes hospitalizados por abuso de substân-
cias psicoativas, de Graciela Ormezzano e Gesica Cristina 
Albani, que relatam uma intervenção arteterapêutica hos-
pitalar com pacientes internados por abuso de substâncias 
psicoativas, que surgiu como parte dos resultados de um 
projeto de investigação realizado pelas autoras. 

A seguir, há o capítulo Arteterapia e dependência quí-
mica: ser e vir a ser, caleidoscópio de possibilidades, de Ta-
lissa Tondo, que, ao cursar a especialização em arteterapia, 
ocupou-se de estudar as possibilidades de aplicação dessa 
área aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas. Essas experiências levaram à elaboração do Projeto 
PET-Saúde Redes na atenção à saúde 2013-2015, proposta 
da Universidade de Passo Fundo (UPF) e da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Passo Fundo, com coordenação de Talis-
sa Tondo e tutoria de Graciela Ormezzano.

Uma vez iniciado esse projeto, Graciela Ormezzano 
convidou a doutoranda em Educação Franciele Gallina para 
o desenvolvimento de uma formação para os integrantes do 
PET, que resultou no texto Formação ético-estética e artete-
rapia na sociedade: encontros com o grupo PET-Saúde Re-
des. Ambas juntaram-se à Carla Beatrice Grivellaro Gon-
çalves, coordenadora do Pró-Saúde II na UPF, e escreveram 
o texto intitulado O fio de Ariadne: uma experiência exitosa 
no PET-Saúde Redes. Os dois capítulos enfocam a formação 
referida, um descreve os encontros e o outro interpreta a uti-
lização do labirinto como prática integrativa.
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Os seis capítulos consecutivos abordam os resultados de 
três projetos de pesquisa realizados por preceptoras e alunos 
bolsistas do PET-Saúde Redes, integrando os conhecimentos 
adquiridos na formação com os específicos de suas áreas da 
saúde, contando com a participação das equipes técnicas de 
seis unidades de saúde como público pesquisado. O resulta-
do é apresentado nos textos: Quem somos e o que projetamos 
para o futuro: percepções de uma equipe de Estratégia Saúde  
da Família, O significado de rede e do trabalho em equipe 
para profissionais de uma Estratégia Saúde da Família, Au-
tocuidado e saúde do trabalhador: uma experiência multi-
disciplinar em equipe de Estratégia Saúde da Família, Prá-
ticas integrativas e complementares em saúde e a relação 
da promoção de saúde: uma experiência com profissionais 
da rede de saúde pública, A construção do cuidado em uma 
equipe de saúde por meio de práticas integrativas e Da emo-
ção à razão: um olhar sobre a equipe de saúde.

Encerra o livro o capítulo Análise da Rede de Atenção à 
Saúde Mental em Passo Fundo, RS: resultados obtidos pelo 
grupo tutorial PET-Gestão, que investigou a rede de atenção 
psicossocial do município, considerando a estrutura dos ser-
viços, o atendimento que se realiza nas unidades de saúde 
e os critérios de internação. Assim, a convidada Cristiane 
Barelli, em parceria com os preceptores e bolsistas do grupo 
PET-Gestão do Pró-PET-Saúde, fecha um ciclo, retomando o 
tema do capítulo que trata do atendimento hospitalar. 

Os textos que compõem esta coletânea abarcam um le-
que bastante amplo dos processos terapêuticos que podem 
ser realizados na saúde básica por qualquer profissional que 
esteja aberto à inclusão das práticas integrativas, não ex-
clusivamente da arteterapia, atendendo pessoas que se uti-
lizam do Sistema Único de Saúde.
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Nesse sentido, podemos entender que todo processo te-
rapêutico é um processo que envolve a arte de escutar afe-
tivamente e com equanimidade. A arteterapia é extrema-
mente inclusiva e, por isso, pode oferecer possibilidades de 
resolução aos desafios da área da saúde. 

As organizadoras
Passo Fundo, RS, 12 de maio de 2016



Prefácio |

A Política Nacional de Saúde Mental do Sistema Único 
de Saúde (SUS) atual visa consolidar o atendimen-
to aberto e de base comunitária, estruturado em va-

riados serviços e equipamentos de cuidados em saúde com 
ações em rede. Essa nova política em saúde mental fun-
cionando em rede integrada, fortalecida pela ampliação da 
capacidade resolutiva com base nos territórios, tem gerado 
melhoria na qualidade de vida dos usuários de serviço e dos 
trabalhadores em saúde.

Os componentes da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) 
no território incluem:1

– Atenção Básica em Saúde – Estratégia Saúde da Famí-
lia (ESF), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), 
Equipe de Consultório na Rua, Centro de Convivência 
e Cultura;

– Atenção Psicossocial Estratégica – Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps);

– Atenção Residencial de Caráter Transitório – unida-
des de acolhimento, serviços em regime residencial;

– Atenção Hospital – serviço de atendimento móvel de 
urgência, unidades de pronto atendimento e de servi-
ço hospitalar ou enfermaria especializada em hospital 
geral;

1 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 26 de dezembro de 2011. Brasí-
lia, DF, 2011.
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– Estratégia de Desinstitucionalização – serviço resi-
dencial terapêutico, programa de retorno para casa;

– Estratégia de Reabilitação Psicossocial – geração de 
renda.

Com o objetivo de ampliar o acesso aos recursos tera-
pêuticos, o Ministério da Saúde criou também a Política Na-
cional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. 
Nesse novo cenário de atenção em saúde, a arteterapia apa-
rece como uma das práticas integrativas e complementares.

Garantir os princípios do SUS, que envolvem a univer-
salidade dos atendimentos e o direito à cidadania, significa 
um funcionamento em saúde pautado nas necessidades dos 
usuários, no trabalho em equipe, nos cuidados generalistas 
e na integralidade das ações. 

Atualmente, com a ampliação da rede de acesso em 
saúde mental, está ocorrendo a ampliação, concomitante, 
do quadro de trabalhadores em saúde. Trabalhadores que 
são cuidadores em saúde e que precisam ser qualificados em 
prol da transformação das práticas em saúde mental como 
ponto crítico para a consolidação do SUS. 

Para mudar a forma de cuidar em saúde mental tam-
bém está sendo necessário transformar os modos de ensinar 
e aprender nas academias. A Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde estabelece que a educação dos profis-
sionais e estudantes desenvolva-se com base na vivência das 
práticas de saúde, legitimando os novos serviços de saúde 
como espaços de aprendizagem e produção de conhecimento. 
Preconiza um atuar na redução de danos e no cuidado inte-
gral aos usuários do serviço, com o objetivo de instrumenta-
lizar os apoiadores da Estratégia da Família e da humaniza-
ção para a qualificação do acolhimento nas unidades de SUS.
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A articulação entre universidades e serviços públicos 
é uma estratégica fundamental para transformar o proces-
so de ensino-aprendizagem em saúde mental no âmbito da 
educação permanente e dentro das novas perspectivas do 
SUS. Assim, o Programa de Educação pelo Trabalho para 
a Saúde/Rede de Atenção à Saúde (PET-Saúde Redes de 
Atenção à Saúde) Rede de Atenção Psicossocial: priorizan-
do o enfrentamento do álcool, crack e outras drogas, criado 
pelos ministérios da Educação e da Saúde, é um instrumen-
to de integração ensino-serviço-comunidade estratégico do 
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissio-
nal em Saúde, o Pró-Saúde. Esse programa prevê o fomento 
de grupos de aprendizagem tutorial, incluindo professores e 
alunos de instituições de ensino superior e profissionais da 
rede SUS. 

Nessa lógica, o grande desafio é o fortalecimento da in-
tegralidade, por meio da ampliação e articulação dos novos 
cenários de atuação, sobretudo com a atenção primária à 
saúde e à estratégia de saúde da família, bem como a par-
ceria do serviço com o ensino. E é essa a contribuição deste 
livro, que propõe, de forma inédita e pioneira, a ação em ar-
teterapia no novo cenário da política de atenção em saúde 
mental. Este livro evidencia a importância do tema e forne-
ce subsídios para estratégias de intervenção em arteterapia 
nos variados serviços e equipamentos de cuidados em saúde 
mental coerente com as propostas atuais do SUS. 

Ele é uma coletânea de atuações em arteterapia em 
cenários que vão da atenção básica em saúde, da atenção 
psicossocial estratégica à atenção hospitalar, além de resga-
tar também experiências do PET, envolvendo profissionais 
e alunos da Universidade de Passo Fundo, RS, em ações e 
atuações humanizadas em serviço e no cuidado ao cuidador.
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A composição deste trabalho aprofunda nossos olhares 
e enriquece o crescimento da arteterapia no Brasil. São onze 
capítulos que tratam da arteterapia e de práticas integra-
tivas e complementares em saúde, sintonizando-as com a 
Política Nacional de Saúde Mental e com o Raps. Além de 
apresentar e discutir várias intervenções de contribuição 
científica para divulgar o conhecimento e o entendimento da 
arteterapia nesse novo contexto.

Dedicar-se a essa temática é tarefa de inquestionável 
relevância, mas exige responsabilidade, treinamento e, so-
bretudo, conhecimento científico. Esse tema foi devidamente 
tratado pela Universidade de Passo Fundo e oferecido pelo 
seu corpo docente e discente. Por isso parabenizo, mais uma 
vez, essa universidade, no âmbito da academia, por realizar 
seu papel na atuação da arteterapia e de práticas integrati-
vas e complementares, que é tão relevante nos dias atuais. 

Ana Cláudia Afonso Valladares-Torres
Arteterapeuta e enfermeira psiquiátrica.  

Docente da Universidade de Brasília e  
vice-presidente da Associação Brasil Central  

de Arteterapia. 



Intervenções 
arteterapêuticas em 

pacientes hospitalizados 
por abuso de substâncias 

psicoativas

Graciela Ormezzano
Gesica Cristina Albani

À maneira de introdução

O uso de substâncias psicoativas (SPAs) pode ser ob-
servado ao longo da história da humanidade desde 
épocas remotas, em culturas primitivas, até a atua-

lidade. Vários fatores caracterizam e diferenciam as formas 
de consumo que existiram e as que estão presentes em ritu-
ais, festas, refeições, etc. Uma droga psicoativa é qualquer 
substância química que, ao ser consumida, pode modificar 
alguma função do sistema nervoso central, produzindo efei-
tos físicos e psíquicos. Com isto, entendemos que o efeito de 
determinadas drogas não depende somente de suas proprie-
dades farmacológicas, mas também das relações sociocultu-
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rais, significações pessoais, experiências e simbolismos que 
lhes são concedidos. 

O uso de droga acontece quando uma pessoa utiliza es-
poradicamente qualquer substância química, motivada por 
ambiente, imitação, ingenuidade ou determinadas circuns-
tâncias sociais. Já o abuso ocorre quando a SPA é consumida 
em situação de prazer ou desprazer em excesso na vida co-
tidiana e torna-se lesiva, estando em desacordo com o aceito 
socialmente ou com práticas saudáveis de vida. O efeito da 
droga é o que pode provocar uma situação de dependência 
física e/ou psíquica, isso se dá quando a pessoa consome 
compulsivamente, todos os dias, muitas vezes ao longo do 
dia, para experimentar o efeito, e seu principal motivo de 
vida é procurar meios de consumo para evitar o desconforto 
da falta. Encontramos entre as SPAs mais utilizadas o ta-
baco, o álcool, a maconha, a cocaína, o crack, os solventes, 
os benzodiazepínicos, os estimulantes e outras substâncias 
(Dalgalarrondo, 2000; Materazzi, 2010). 

A dependência química é caracterizada como um grave 
problema social e de saúde mental que requer políticas de 
prevenção e tratamento que considerem as diversas particu-
laridades das pessoas que recorrerem aos serviços de saúde, 
ou seja, aspectos singulares, tempo-espaço cultural, político 
e socioeconômico que podem influenciar no quadro da doen-
ça e são fatores importantes na recuperação de cada sujei-
to em particular. Dados do Relatório Mundial sobre Drogas 
(Unodoc, 2012) informam que o consumo, no Brasil, é mais 
difundido na Região Sul, onde a renda per capita é mais ele-
vada, o que se torna uma dificuldade a ser resolvida pela 
saúde pública, uma vez que a dependência de drogas é causa 
de frequentes internações em hospitais psiquiátricos. 
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Com a reforma psiquiátrica, muito se teoriza em rela-
ção ao tratamento da dependência química, mas, até o mo-
mento, o apresentado não resultou em total eficácia. Entre 
as possibilidades levantadas incluem-se as estratégias de 
redução de danos, os tratamentos com fármacos, as experi-
mentações com diversas terapias (psicoterapia, terapia ocu-
pacional, etc.) e as internações em fazendas de recuperação, 
instituições filantrópicas, clínicas particulares e hospitais. 

A função do hospital psiquiátrico, localizado no Rio 
Grande do Sul, que foi campo dessa investigação, é de prestar 
atendimento multidisciplinar de saúde mental nos episódios 
agudos de transtornos mentais e dependência química. Nes-
se sentido, como conhecedoras dos benefícios da arteterapia 
em outras realidades, nos propomos a verificar qual a contri-
buição dessa área nas intervenções realizadas com pessoas 
internadas por abuso de SPAs em um hospital, uma vez que 
a instituição não oferecia essa atividade aos seus internos. 

No intuito de colaborar nesse aspecto com os pacientes 
do Sistema Único de Saúde, por meio de uma experiência ar-
teterapêutica, organizamos um ateliê com seis encontros, com 
duração de duas horas para cada um. Visamos também in-
vestigar a significação do ateliê arteterapêutico por meio das 
imagens produzidas por pessoas que apresentavam diversas 
síndromes relacionadas ao abuso e à dependência de SPAs.

A arteterapia não é a solução para essa problemática, 
mas pode contribuir e complementar outros tratamentos. 
Philippini (2004) infere que a arteterapia, segundo a clas-
sificação da Organização Mundial da Saúde, está na cate-
goria de técnicas complementares de saúde, por tratar-se de 
uma área com um saber específico que pode contribuir na 
prevenção, manutenção e recuperação da saúde. Desde 2013, 
no Ministério do Trabalho e Emprego, a arteterapia consta 
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no elenco da Classificação Brasileira de Ocupações, entre os 
profissionais das terapias criativas equoterápicas.

No hospital em que estava internado o público-alvo, foi 
elaborado um plano terapêutico pela equipe técnica de saú-
de, no qual foram incluídas atividades arteterapêuticas, das 
quais os internos participaram em grupo. O ateliê de arte-
terapia contou com a participação de seis pessoas de ambos 
os sexos, com idades entre 29 e 34 anos, que apresentavam 
diferentes níveis de dependência química; a equipe técnica 
do hospital havia previsto internações prováveis entre quin-
ze e 21 dias.

De acordo com o estabelecido pela Lei nº 10.216, que 
trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e que redireciona o modelo assistencial 
em saúde mental, é indicada a internação (voluntária, invo-
luntária ou compulsória) como última opção de tratamento, 
quando os recursos disponibilizados pelos demais serviços 
de saúde não forem o suficiente para dar suporte ao usuário 
(Brasil, 2001).

Pesquisas científicas para fim diagnóstico e/ou terapêu-
tico não podem acontecer sem a aceitação do paciente ou de 
seu representante legal. Em atenção à lei, e como o intui-
to era acompanhar o máximo possível os mesmos sujeitos 
para observar o processo evolutivo e a adesão ao tratamento, 
os encontros foram realizados duas vezes por semana, con-
tando com que, talvez, alguns deles desejassem permanecer 
voluntariamente no hospital, além dos quinze dias conside-
rados tempo médio de internação para os pacientes em crise.

O trabalho de grupo esteve focado em atividades que 
incluíram a colagem, a pintura, a modelagem em argila, o 
mosaico de papel, a gravura e o desenho. Justificamos a uti-
lização das artes plástico-visuais porque, quando aplicadas 
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ao dependente químico, podem auxiliá-lo a encontrar outro 
significado para sua vida. 

Esta investigação encontra-se sob uma cosmovisão es-
tética que supera a diferenciação entre sujeito e objeto, as-
sim, como pesquisadoras não neutras, encaramos a relação 
pesquisadoras-pesquisados como um vínculo sujeito-sujeito, 
uma ligação carregada de subjetividades. Nesta abordagem, 
não se trata de retomar a discussão sobre a estética no que 
se refere à beleza, mas de criar uma história pessoal, um 
mito no qual cada pessoa participa junto com os outros, figu-
ras emblemáticas em que cada um pode se reconhecer, nas 
diversas formas e espaços de socialidade (Maffesoli, 1998). 

Para a coleta de informações, utilizamos dados visuais 
compostos pelas imagens criadas pelos participantes, sobre 
os quais realizamos a leitura transtextual singular proposta 
por Ormezzano (2009), que considera os aspectos composi-
tivos da linguagem visual, a simbologia espacial, a simbo-
logia das cores, as referências do imaginário e, finalmente, 
a síntese da imagem. Essa leitura é de cunho hermenêuti-
co porque se ancora na teoria do imaginário, proposta por 
Durand (2001), compreendido como reduto transcendental 
que permite a simbolização da realidade pela evocação das 
imagens arquetípicas, e utiliza a arte como linguagem para 
comunicar conteúdos internos.

A trajetória do texto aborda uma breve fundamentação 
sobre a arteterapia com dependentes químicos, a descrição 
do fenômeno conforme se mostrou ao longo da oficina, so-
mada àquilo que foi percebido pelos autores das imagens e 
interpretado pelas pesquisadoras na tentativa de compreen-
der o processo vivenciado, contemplando não só os aspectos 
manifestos da dependência ou do abuso de SPAs, mas tam-
bém seus aspectos sadios.



22 Graciela Ormezzano, Gesica Cristina Albani

Sobre arteterapia e dependência química

A cosmovisão estética proposta por Maffesoli (1995) 
permite compreender melhor a complexa rede de situações 
humanas, os modos de sentir em conjunto e suas significa-
ções. Esse autor retoma o ideal comunitário, esmagado pela 
racionalização da modernidade, mas que renasce nas mais 
diversas formas de solidariedade que convivem discreta-
mente no cotidiano. Assim, encontramos na arteterapia uma 
possibilidade de expressar vivências estéticas que se diri-
gem ao afeto dos seus membros, aos humores e às dimensões 
não inteligíveis, procurando formas de autoconhecimento e 
de convívio mais organizadas.

A arteterapia é uma modalidade terapêutica, ampla-
mente divulgada em todo o mundo, muito utilizada nos Es-
tados Unidos e na Europa, mas ainda em estado de expan-
são no Brasil, que utiliza a arte em diferentes manifestações 
visando proporcionar tanto o desenvolvimento da singulari-
dade dos sujeitos, como formar esteticamente e promover a 
integração social. Como discorrem Valladares et al. (2008), 
pode ser aplicada aos dependentes químicos porque está em 
acordo com a nova perspectiva de atenção em saúde mental, 
acolhendo todo ser humano em sua complexidade, objetivan-
do a inserção social e respeitando os direitos de cidadão.

Trata-se de uma área transdisciplinar que promove a 
interface da arte, da educação, da psicologia e da mitologia 
com os mais diversos sistemas de crenças, resgatando por 
meio das artes a possibilidade de utilizar recursos expres-
sivos e criativos para auxiliar as pessoas a contatar sua in-
terioridade. O mito que se utiliza em todas as artes, nesse 
caso, enfatizando as artes plástico-visuais, revela um modo 
de expressão específica e traz à luz sentimentos e pensa-
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mentos expressos em forma de imagens. Pode tornar-se uma 
projeção dramática dos medos e dos desejos mais profundos 
que surgem nos participantes do ateliê ante a carência de 
mitos pessoais. A esse respeito, May escreve:

A sede de mitos e a decepção ante sua ausência se demonstra no 
uso de narcóticos. Se não podemos dar sentido a nossas vidas, ao 
menos podemos escapar temporariamente da monótona rotina por 
meio de experiências “extracorporais” com cocaína, heroína, crack 
ou qualquer outra droga que nos permita fugir provisionalmente 
deste mundo (1998, p. 25, tradução nossa).

Ainda, May (1998) conclui que os mitos oferecem con-
tribuições a nossas vidas com base em quatro aportes fun-
damentais: a) senso de identidade pessoal, quando tentamos 
responder: “quem sou eu?”; b) percepção de comunidade, ao 
sentir-nos em comum união com outros; c) resgate dos valo-
res, de profunda relevância ante a atual crise moral e ética 
que sofre nossa sociedade; d) mistério ante a criatividade, 
ao realizarmos inovadoras pesquisas científicas, inspiração 
artística, criação de objetos de design inimagináveis, entre 
outras ideias produzidas pela mente humana. É pela força 
expressiva da imagem que os mitos podem iluminar emo-
ções, pensamentos e percepções que se encontram ocultas ou 
esquecidas na sombra e que, muitas vezes, podem expres-
sar-se por meio de atos violentos como overdose e suicídio.

Por vezes, o uso compulsivo dessas substâncias, aliado 
a outros fatores, pode indicar um quadro de dependência fí-
sica e psíquica grave, que pode levar a óbito. Os pacientes 
que apresentaram a doença e protagonizaram as oficinas 
de arteterapia demonstraram que aspectos importantes das 
vivências cotidianas, quando não satisfatórios, causavam 
imensa frustração, sendo as substâncias químicas a válvula 
de escape para tais problemáticas. Em primeira instância, 
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quando ingeridas, aliviavam dores e/ou eram consumidas 
como fonte de prazer; porém, com o tempo, passavam a cau-
sar danos físicos, psíquicos e sociais, e ainda assim os en-
volvidos se encontravam impossibilitados de refrear seu uso, 
necessitando da internação hospitalar.

Com o decorrer das atividades realizadas e o auxílio do 
grupo, os participantes tiveram a possibilidade de conhecer 
ou relembrar aspectos singulares importantes além de apri-
morar a convivência e o aprendizado social. Usamos técnicas 
de imaginação ativa que, como salienta Jung (1995), per-
mitem que as pessoas externem conteúdos por vezes desco-
nhecidos ou ocultos, provindos do inconsciente, por meio da 
imaginação e posterior criação artística. 

Nesse sentido, a arteterapia promove o autoconheci-
mento, a autoestima, a percepção, o processo criativo e a 
autoconfiança, desenvolvendo habilidades motoras e cogni-
tivas, sensibilizando, relaxando e permitindo a expressão 
daquilo que se manifesta, desde conflitos do passado, obstá-
culos e desejos do presente e mesmo planos futuros da vida 
dos envolvidos.

A teoria junguiana foi subsídio fundamental para de-
senvolver as pesquisas do imaginário realizadas por Durand 
(2001) e continuadas por Maffesoli (1995, 1998), nas quais 
a imagem que suporta símbolos e arquétipos religa as pes-
soas em sua cotidianidade. A ênfase é colocada no mito que 
permite uma narrativa do sentir em comum no que podemos 
denominar “imaginário social”. Então, observemos o que a 
leitura das imagens produzidas no hospital pode revelar so-
bre esse cotidiano.
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Sobre o ateliê

Das seis pessoas que participaram da oficina, a um 
homem foi dado alta na primeira semana. Na segunda se-
mana, dois homens e uma mulher saíram do hospital por 
diferentes motivos, na terceira, uma mulher preferiu ficar 
internada mais uma semana até poder ir a uma fazenda de 
recuperação, e um homem ficou hospitalizado porque esta-
va aguardando os resultados de exames solicitados por via 
judicial.

O critério utilizado para a seleção dos pacientes foi o 
de assiduidade ao espaço do ateliê. Por esse motivo, as ima-
gens presentes neste capítulo foram criadas por três pesso-
as do sexo masculino, não havendo interesse de nossa parte 
em fazer um estudo de gênero. Para que o ateliê ocorresse, 
seguimos as exigências éticas e resguardamos o sigilo das 
identidades, usando nomes fictícios: Ezequiel, Marcos e Téo. 

As imagens elaboradas pelos três participantes selecio-
nados baseiam-se nos símbolos e arquétipos, naquilo que eles 
próprios verbalizaram acerca das produções e demonstraram 
de modo não verbal no decorrer das atividades. Logo, passa-
remos a descrever os encontros no ateliê, fazendo uma ten-
tativa de interpretação das imagens produzidas pelos parti-
cipantes da investigação por meio das teorias do imaginário.

Da colagem e da modelagem 

No primeiro encontro do ateliê de arteterapia, a lin-
guagem visual utilizada foi recorte e colagem, que, segun-
do Philippini, “[...] propicia um campo simbólico de infini-
tas possibilidades de estruturação, integração, organização 
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espacial e descoberta de novas configurações” (2009, p. 24). 
Convidamos os pacientes a produzir, com o uso de revistas, 
papel kraft, tesoura e cola, uma imagem que contasse fatos 
relacionados à sua história de vida seguindo a linha do tem-
po passado/presente, da esquerda para a direita. 

Figura 1 – Passado e presente
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Escolhemos como exemplo a colagem que foi realizada 
por Téo. Quando questionado sobre a significação de sua 
imagem, ele respondeu que em seu passado havia um abis-
mo de horror, que as drogas haviam sido um veneno e que 
costumava sentir muita tristeza; porém, atualmente come-
çou a sorrir e o bom senso estava fazendo diferença em sua 
recuperação.

Na Figura 1, observa-se que o lado esquerdo da cola-
gem está relacionado ao passado do paciente, e apresenta 
uma série de palavras condizentes com o seu relato: “o abis-
mo”, em letra maiúscula mais destacada que as demais, “de 
horror”, no lado esquerdo superior, que segundo a simbologia 
espacial de Grünwald corresponde à imaginação e à reali-
dade interior, e “veneno”, que se encontra no lado esquerdo 
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inferior e corresponde aos conflitos e ao inconsciente (Zim-
mermann, 1992). 

Pesquisando o simbolismo concedido às palavras pre-
sentes na produção, encontramos no significado de abismo 
sua possível relação com os estados indeterminados do ser. 
Chevalier e Gheerbrant discorrem que o termo, “[...] em la-
tim, designa tudo aquilo que é sem fundo, o mundo das pro-
fundezas ou das alturas indefinidas” (2002, p. 5). O abismo 
de infelicidade, por vezes, também é comparado a um mons-
tro, ao inconsciente, que, segundo os autores, “[...] engole os 
seres para depois vomitá-los, transformados” (2002, p. 5). A 
palavra veneno pode ser associada a uma substância que 
aplicada em certas doses pode alterar as funções vitais do 
corpo, lembrando que o paciente fez uma analogia entre a 
palavra e a dependência de drogas. Desse modo, o “abismo 
de horror” pode denotar uma possível afinidade a um sofri-
mento incomparável.

Ainda à esquerda encontramos dois recortes, ambos na 
metade superior, que podem referir-se ao intelecto. As ima-
gens consistem-se de um homem chorando em meio ao que 
parece ser escombros e uma releitura da obra O pensador, 
do escultor Auguste Rodin. Esse recorte tem o corpo seme-
lhante ao da obra, e as cores que mais se destacam são o 
preto e o branco, a cabeça foi modificada para se assemelhar 
a um monstro. O simbolismo da figura humana presente nas 
duas imagens, conforme Chevalier e Gheerbrant (2002), é 
recorrente em inúmeras culturas e costuma ser retratado 
como um microcosmo ou, também, como centro e princípio. 
De acordo com Mitford (2001), em algumas partes do mundo, 
o corpo é considerado um templo da alma, talvez, por este 
motivo, deusas e deuses foram retratados ao longo do tempo 
com forma humana. Quanto à cabeça monstruosa da escul-
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tura, ela pode significar aspectos que devem ser vencidos, 
como nos mitos heroicos, em que o monstro é derrotado para 
que o tesouro que ele guarda seja usufruído, e pode indicar, 
ainda, uma necessidade de mudança. 

Na metade direita da colagem, que, conforme indicou o 
paciente, corresponde ao seu presente, encontram-se três re-
cortes de imagens próximos ao centro, e algumas expressões: 
“voltando a sorrir”, no canto superior direito, “a reação”, apa-
recendo como a palavra que mais se destaca, e “bom-senso”, 
na base da colagem. Essas palavras possuem conotações 
boas no imaginário popular, a primeira está posicionada na 
área correspondente aos objetivos a serem alcançados e as 
demais àquilo que precisa ser materializado, conforme refe-
re Zimmermann (1992). 

Os recortes consistem-se de uma boneca com rosto de 
mulher jovem em cores claras, uma mulher jovem e bonita, e 
uma paisagem com duas figuras principais: um homem e um 
menino de mãos dadas caminhando aparentemente felizes 
em uma calçada, com um fundo de grama e árvores. As cores 
em evidência são o verde, o preto e o azul.

A imagem da criança está de mãos dadas com a do ho-
mem que, provavelmente, seria o seu pai. A criança é ligada 
à espontaneidade, sinal de inocência e pureza; pode indicar 
uma vitória sobre a complexidade e a ansiedade, conquistan-
do a paz interior e a autoconfiança. Quanto ao pai, ele pode 
ser associado a uma figura inibidora de aspectos possessivos, 
domínio e valor. É também associado à figura de autoridade, 
consciência frente a instintos provenientes do inconsciente 
e símbolo de transcendência. A boneca, imagem que aparece 
logo abaixo do último recorte comentado, é símbolo da habi-
lidade humana (Chevalier; Gheerbrant, 2002).
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Há também a imagem de uma linda jovem, que pode in-
dicar a manifestação da anima. A anima é a personificação 
do feminino na psique do homem (Franz, 1995), e, por isso, 
pode simbolizar vários aspectos positivos ou negativos ou, 
ainda, uma idealização romântica do paciente.

As cores que mais se destacam nas imagens escolhidas 
são o preto e o branco. Segundo Urrutigaray (2008), o preto 
é associado ao luto na cultura ocidental, entre outras signi-
ficações, como liberdade, oculto, cor da origem, do começo e 
cor que pode favorecer a integração psíquica. Percebemos a 
presença dessa cor em especial nas imagens relacionadas ao 
passado. O branco traz claridade, paz, inocência, é uma cor 
de passagem, morte e renascimento. Por fim, o azul, utiliza-
do em especial na área correspondente ao presente, pode in-
dicar raciocínio, inteligência e intelecto. Estimula a sensatez 
e a tranquilidade.

Determinados aspectos da colagem expressam que esse 
paciente tem consciência de encontrar-se ante “o abismo”, 
mas não consegue, por meio do racional, superar característi-
cas que “envenenam” seu emocional, contudo há também es-
peranças quanto à forma de reagir no futuro com bom-senso.

A proposta apresentada no encontro seguinte foi mode-
lagem em argila. Segundo Philippini, essa atividade abrange 
“[...] desafios de organização espacial e capacidade de formar 
estruturas, e mantê-las em equilíbrio, além de intensificar a 
experiência com o tato, envolvendo sensações com texturas 
e relevos” (2009, p. 72). Cada participante foi convidado a 
produzir duas imagens, uma delas indicaria o que estavam 
sentindo, a outra demonstraria como gostariam de se sentir 
no aqui e agora. 
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Figura 2 – A prisão
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A Figura 2 mostra uma produção de Ezequiel, ex-de-
pendente de cocaína que experimenta atualmente maconha 
e outras drogas. Ele relatou ter feito uma casa com o intuito 
de representar uma prisão, porque se sentia preso no hospi-
tal. Ezequiel foi internado por ordem judicial após uma bri-
ga com familiares. A casa pode significar o centro do mundo. 
É, por vezes, associada ao corpo humano, a atitudes diante 
das vicissitudes, o ser interior, a psique. O exterior da casa 
pode representar ainda a aparência, a máscara de quem a 
originou, o telhado indica o controle da consciência. Também 
é um símbolo feminino de refúgio e proteção. Nas palavras 
de Durand: “A casa inteira é mais do que um lugar para se 
viver, é um vivente. A casa inteira redobra, sobredetermina 
a personalidade daquele que a habita” (2001, p. 243).

A forma foi elaborada pelo paciente apenas com uma 
porta aberta, a entrada principal, e pequenos pedaços de 
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argila, que lembram tijolos, há um teto e uma chaminé. A 
porta simboliza um local de passagem, podendo indicar dois 
estados diferentes, por exemplo, a passagem do conhecido 
ao desconhecido, da vida para a morte ou o contrário. A cha-
miné, como discorrem Chevalier e Gheerbrant (2002), re-
presenta um símbolo de comunicação, um canal; indica vida 
dentro de uma casa, por meio da fumaça ou mesmo do vento 
que penetra por ela, pode significar ainda a necessidade de 
elo social, de calor e fogo, no sentido de que é fonte de um e 
meio de outro. A chaminé e a porta são as únicas aberturas 
da casa, reforçando a sensação de opressão.

Percebemos também a ausência de solo no interior da 
casa, em contraposição ao exterior, onde foi representado. O 
simbolismo mais próximo para solo encontrado foi o dado 
à terra, que possui vastas significações nas diferentes cul-
turas. Geralmente, a terra pode ser associada à fixação, à 
sustentação, à matéria, à concessão e ao roubo de vida, à 
função maternal de proteção e também à destruição do ser, 
expressando a consciência de sua situação conflituosa (Che-
valier; Gheerbrant, 2002).

A argila foi amassada de modo a construir corpos geo-
métricos, a grande maioria prismas, e uma peça em forma 
piramidal, na chaminé. O telhado foi produzido com essas 
figuras e também com dois cortes planos de argila que foram 
acomodados um ao outro, já a chaminé concentra-se no cen-
tro e na parte traseira do telhado. A casa apresenta forma 
quadrangular, o que, conforme Mitford (2001), representa 
solidez e ordem. 

Por sua vez, a pirâmide é um corpo que pode represen-
tar a vontade de ascender aos céus, pela sua verticalidade. 
É o aspecto que mais se destaca entre os simbolismos dos 
elementos visuais, e, como o próprio paciente comentou, re-
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presenta a grande vontade de deixar o hospital, ao qual ele 
se refere como prisão, que o impede de reatar seu elo so-
cial. Ao mesmo tempo, ele gostaria de estar na própria casa, 
como salientou várias vezes verbalmente, assim a possível 
omissão do chão na parte interior da forma, em contraposi-
ção ao exterior, pode ser um indicativo desse desejo de sa-
lientar que a verdadeira casa, o refúgio dele, estava fora do 
hospital.

Da pintura e da isogravura

Na terceira atividade, os pacientes foram convidados a 
produzir uma pintura. A temática era livre, tendo como su-
porte papel Canson tamanho A3, tinta guache, pincéis e ou-
tros materiais para técnica mista. Como ressalta Philippini: 

A pintura proporciona intensa mobilização emocional causada pe-
las experimentações com a cor e, também, pelos eventos de natu-
reza física que propicia, pois a cor como fenômeno físico apresenta 
ativos correspondentes fisiológicos, uma vez que as cores quentes 
são acidificantes e aceleram o metabolismo, e as frias são alcaliza-
doras e tendem a tornar o metabolismo mais lento (2009, p. 39-40).

Marcos, que criou a imagem apresentada na Figura 3, 
sentiu dificuldade em expressar o significado que a pintura 
tinha para si e foi auxiliado pelo grupo. A forma central é 
uma estrela, que pode ser vista geralmente no Natal, como foi 
expresso pelos colegas, e com o que o participante concordou. 

Tanto a estrela cadente como o fundo da folha foram 
preenchidos com tinta azul. Também é possível perceber as 
texturas provocadas pelo manuseio do pincel. Pinceladas 
curtas e grossas, na grande maioria, horizontais, com algu-
mas diagonais na estrela central. A pintura é plana, fundo e 
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forma não possuem volume, efeitos de profundidade ou mis-
tura de cores. Não foram produzidos efeitos de luz e sombra. 

Figura 3 – Estrelas brilhantes
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Observamos que Marcos salientou as formas com cane-
ta hidrográfica preta. A imagem da Figura 3 mostra uma es-
trela maior, centralizada, com uma cauda do lado esquerdo 
e estrelas menores, feitas com caneta preta e contornadas de 
cor amarela. A caneta hidrográfica nessa pintura determina 
a forma das estrelas, o que, segundo Urrutigaray, quando se 
refere aos contornos:

[...] proporciona sensações relacionadas às disposições de vitalida-
de, de iniciativa, de decisão, por um lado, e, por outro de emoti-
vidade, de insegurança, de falta de confiança em si mesmo, e de 
ansiedade (fatores também observados nas expressões com outros 
materiais) (2008, p. 56).

As qualidades e simbolismos concedidos às cores e for-
mas podem variar de pessoa para pessoa, pois lembranças, 
emoções ou sensações são capazes de influenciar a escolha 
de determinados objetos ou elementos plásticos. As tintas, 
que foram o principal material de expressão usado pelo pa-
ciente, possibilitam a experimentação de emoções e afetos e 
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exigem certa atenção em seu manuseio. Para Valladares et 
al. (2008), a pintura é uma das modalidades arteterapêuti-
cas que lida com o sentimento, a emoção e a sensação; tem 
função libertadora pela fluidez da tinta, o que induz ao mo-
vimento de soltura e de expansão, trabalhando a distensão 
dos mecanismos defensivos de controle.

Segundo Chevalier e Gheerbrant: “A estela flamejante 
de cinco pontas é o símbolo da manifestação central da Luz, 
do centro místico, o foco ativo de um universo em expansão” 
(2002, p. 404, grifo dos autores). Recorrendo à mesma fonte 
para tentar entender o possível significado simbólico, obser-
vamos que várias civilizações e religiões dão significados se-
melhantes à figura. A estrela possui a qualidade de iluminar, 
pode representar o espírito assim como os conflitos. A estrela 
polar, segundo crenças de determinadas culturas, é o centro 
em torno do qual giram as demais estrelas no céu. Quanto à 
estrela de Belém, esse foi um evento simbólico que anunciou 
a chegada, o princípio, o nascimento. A estrela cadente é a 
forma que mais se destaca, situada quase no centro da folha, 
assim como o de uma estrela menor, próxima à base. 

A cor amarela foi utilizada em volta das estrelas, que 
parecem irradiar luz e também ao redor de toda a folha, 
como uma moldura. Essa cor é associada à luminosidade, e 
em seu aspecto negativo está relacionada ao ciúme, entre 
outros sentimentos. Segundo Urrutigaray: 

O amarelo está ligado à liberação da carga de responsabilidade 
excessiva, redução dos complexos, representa a cor da raiva, do 
atrevimento e dos impulsos, bom para as situações de desespero e 
melancolia (2008, p. 126).

Entretanto, Ostrower (2004), que também teoriza sobre 
a relação das cores entre si, afirma que a interação entre 
elas pode resultar em sensação de profundidade, assim como 
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de movimento e vibração. As cores mais intensas ou claras 
destacam-se e avançam no espaço, permitindo sentir seu ca-
ráter sensual, enquanto os tons mais escuros recuam. 

Quanto à cor azul, utilizada na imagem para preencher 
a estrela maior, a cauda e o fundo, ela pode ser associada, 
conforme Urrutigaray (2008), ao céu, ao etéreo e à tran-
quilidade. Com o amarelo, pode passar a ideia de avanços 
e recuos, pois o azul significa profundidade, enquanto a cor 
mais intensa, que é o amarelo, tem um caráter expansivo e 
vibrante.

Também notamos a presença do número 1, no caso a 
estrela central, imponente. Esse é o número do princípio, da 
fonte. Chevalier e Gheerbrant escrevem: “O Um é também 
o centro místico, de onde irradia-se o Espírito como um sol” 
(2002, p. 918-919). É o ser absoluto, o ponto de partida. Já 
o número 10, a soma de todas as estrelas da imagem, tem 
o sentido de totalidade em movimento, de final e unidade. 
Denota dualismo, morte e vida, alternância e coexistência. 
O número nove, que é a soma de todas as estrelas menores, 
pode anunciar o fim de um ciclo e também um novo começo, 
simbolizando ainda a gratificação alcançada pelos esforços, 
o final de uma criação, a plenitude, a multiplicidade, re-
tornando à unidade, à totalidade reencontrada (Chevalier; 
Gheerbrant, 2002).

Analisados as cores utilizadas, as formas, as repetições 
e os números, percebemos que o paciente possivelmente ma-
nifestou questões relacionadas ao desenvolvimento pessoal 
em expansão e a dualidade e integração dos opostos. A tran-
sição dinâmica de uma etapa para outra.

A atividade do quarto encontro foi a criação de uma 
gravura utilizando material alternativo, nesse caso o isopor. 
Essa linguagem permite a reprodução de uma mesma ima-
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gem. O tema era livre e voltamos a utilizar tintas guache e 
pincéis, os outros materiais usados foram rolinhos de espu-
ma, lápis, papel sulfite e tesoura. A gravura permite o reen-
contro do sujeito com a imagem de maneira inversa à aquilo 
que foi desenhado, permitindo diversas reações afetivas com 
sua própria criação.

Téo, o autor da gravura da Figura 4, comentou que a 
fez porque sempre quis ter uma casa em um lugar tranquilo, 
com um riacho, onde poderia se sentir calmo. Disse também 
que aproveitou um erro de impressão para chegar ao resul-
tado final e imprimiu com a cor preta para avaliar a necessi-
dade de perfurar novamente o isopor.

Figura 4 – A casa
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A imagem da Figura 4 tem duas impressões em trans-
parência de uma casa que apresenta um telhado com linhas 
diagonais, duas janelas e uma porta, das quais o paciente re-
tirou completamente o isopor. Apresenta traços expressando 
raios de sol. Observam-se pássaros, nuvens, o solo e uma 
árvore. No centro, onde as impressões encontram-se sobre-
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postas, as formas misturam-se com a cor, tornando-se mais 
indistintas, formando um retângulo preto.

A principal forma expressa foi a da casa. De acordo com 
Bachelard (2002), a casa pode significar nosso primeiro uni-
verso e canto no mundo. É uma das maiores forças de inte-
gração, por acolher os devaneios, os sonhos e as lembranças. 
O teto pode simbolizar a cabeça, o controle da consciência. 

Buscando as significações possíveis em relação a outras 
formas, de acordo com Chevalier e Gheerbrant, o sol possui 
inúmeras conotações em diferentes culturas, portanto, pode 
ser associado com as qualidades de fonte de vida, luz e calor, 
como também com os potenciais destrutivos. Os raios, talvez, 
estejam vinculados à sua capacidade de manifestação. As 
nuvens são conhecidas por “[...] sua natureza confusa e mal 
definida, à sua qualidade de instrumento das apoteoses e 
das epifanias” (2002, p. 648), também é, muitas vezes, sím-
bolo do estado primordial. 

Percebemos que a impressão do lado esquerdo foi sobre-
posta à do lado direito, que a sucedeu, deixando a árvore em 
destaque no canto inferior esquerdo, que, segundo Zimmer-
mann (1992), corresponde ao que foi superado. A árvore apre-
senta vasto simbolismo, associando-se a imagem, normal-
mente, aos aspectos vitais e regeneradores. Ela é “[...] símbolo 
de vida, em perpétua evolução e em ascensão para o céu, ela 
evoca todo o simbolismo da verticalidade [...]. Por outro lado, 
serve também para simbolizar o aspecto cíclico da evolu-
ção cósmica: morte e regeneração” (Chevalier e Gheerbrant,  
2002, p. 84).

A cor negra, de acordo com Portal (2000), reforça esse 
sentido por ser também símbolo de morte e regeneração. 

A árvore está plantada sobre uma base de terra que po-
demos associar à função de fonte do ser. O retângulo forma-
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do no centro da imagem pode simbolizar as relações entre o 
céu e a terra e a vontade humana de participar delas, prova-
velmente indicando a vontade do paciente de estar em meio 
à natureza.

Os pássaros são bem visíveis no lado direito superior, o 
que equivale à consciência, ao objetivo e às projeções. Quan-
do em voo, como no caso da imagem, reforçam as relações 
entre céu e terra. Podem significar também leveza, incons-
tância e instabilidade (Chevalier; Gheerbrant, 2002).

Algumas das formas relatadas possuem simbolismo si-
milar, indicando uma possível relação com certas caracterís-
ticas pessoais, manifestas de modo consciente pelo paciente, 
que podem, ou exigem, sofrer transformações. A instabili-
dade, por exemplo, foi percebida durante os encontros, uma 
vez que, enquanto o paciente estava internado, ele soube que 
a esposa desejava a separação, e esse pedido fora feito por 
telefone.

Do mosaico de papel e do desenho

No penúltimo encontro, oferecemos papéis reciclados de 
diferentes cores para produzir uma figura e para o suporte. 
Os participantes da oficina foram convidados a escrever so-
bre papel reciclado colorido características pessoais e/ou pa-
péis sociais que não gostariam mais de assumir em seu dia 
a dia. Depois disso, eles trituraram os papéis em pequenos 
pedaços e escolheram outra folha como suporte para criar 
um mosaico. O objetivo desse encontro era propiciar uma 
atividade simbólica transformadora na qual as pessoas pu-
dessem reciclar, por meio do processo criativo, os papéis so-
ciais que lhes geravam conflitos.
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O mosaico desenvolve, em especial, aspectos relaciona-
dos à organização e à percepção. O manuseio do papel reci-
clado gerou, nos integrantes do grupo, reflexões a respeito 
do consumo compulsório e desnecessário e também sobre o 
reaproveitamento de materiais que geralmente são descar-
tados.

Figura 5 – Um coração
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Marcos, autor da imagem da Figura 5, relatou que não 
gostaria mais de assumir o papel de egoísta, mentiroso e de-
pendente. Ele explicou ter feito um coração por simbolizar o 
renascimento e a vida. A única forma presente nessa imagem 
é a de um coração, que, como relatam Chevalier e Gheer-
brant (2002), é relacionado com a noção de centro afetivo, in-
telectual e vital do ser humano, considerado também o centro 
da vida, da individualidade e do início. Segundo Mitford, o 
coração é visto como fonte de amor e alegria e, na Grécia an-
tiga, “[...] era o centro das ideias, do sentimento e da vontade” 
(2001, p. 73).



40 Graciela Ormezzano, Gesica Cristina Albani

A forma em questão foi produzida com papel reciclado 
verde e foi inserida no centro do papel. O coração não apre-
senta a mesma proporção nos lados opostos, e percebe-se 
partes azuis, cor que preenche o fundo da imagem. Confor-
me Jacobi (1995), a cor verde é símbolo do vegetal, do cresci-
mento e da esperança. Segundo Urrutigaray (2008), essa cor 
proporciona maior autocontrole e determinação. A cor azul, 
para Portal (2000), significa o ar que nos dá vida, a verdade 
que desce do céu para misturar-se com os erros da terra e 
arrancá-los dos seres humanos.

Entendemos que pode haver uma relação entre aquilo 
que Marcos falou sobre a forma “vida” e a utilização do papel 
reciclado de cor verde como símbolo da natureza que está 
sempre em estado de transformação por meio de diferentes 
ciclos: as fases da Lua, as estações, as marés, etc. Também, 
vemos na cor azul uma relação com a palavra “renascimen-
to”, já que a proposta era reciclar os papéis sociais que, de 
certa maneira, ele desejava arrancar de sua vida, na espe-
rança de ter melhor relacionamento com a família.

Dando sequência à interpretação das imagens, a próxi-
ma a ser examinada foi produzida no sexto e último encon-
tro do ateliê. A linguagem plástica utilizada foi o desenho 
que, segundo Philippini, “permite expressar histórias pes-
soais com clareza, apenas utilizando a configuração linear 
da imagem” (2009, p. 49). Nessa oficina, os participantes fo-
ram convidados a realizar quatro desenhos que simbolizas-
sem uma trajetória heroica com o intuito de relembrá-los ou 
de fazê-los descobrir características pessoais relevantes ao 
tratamento e também para suas histórias pessoais. Os pri-
meiros dois desenhos eram para expressar um trajeto vital, 
respondendo às questões: “De onde eu vim?” e “Para onde eu 
vou?”. Depois, foi necessário que os participantes tomassem 
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consciência daquilo que se apresentava como entrave, res-
pondendo à pergunta “Que obstáculos há ou pode haver em 
meu caminho?”.

Ezequiel fez seu desenho utilizando folha Canson tama-
nho A3, carvão e giz de cera preto. Ele fora abandonado pelo 
pai quando criança e foi criado pela mãe e pela irmã mais ve-
lha. Casou-se e teve três filhas, mas não vivia mais com a mãe 
das meninas por causa das brigas provocadas pelo abuso de 
drogas. Ao socializar conosco o significado do desenho, ele re-
latou que vê escuridão em seu coração. Sente que está sofren-
do muito e não consegue encontrar felicidade em si mesmo. 

Observamos na imagem da Figura 6 um coração próximo 
ao centro. Figura e fundo confundem-se, apesar de a figura es-
tar contornada com linhas. Desse mesmo símbolo percebemos 
gotas caindo, como lágrimas. O coração e as lágrimas foram 
pintados de preto, assim como o fundo da folha, apresentando 
uma imagem completamente diferente da comentada ante-
riormente, realizada por Marcos, que estava cheia de vida.

Figura 6 – Meus obstáculos
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Segundo Urrutigaray (2008), o preto é ligado à morte e 
ao inconsciente. A cor pode ser associada também ao desco-
nhecido e à depressão. O preto é a cor vinculada ao que está 
oculto e ao inconsciente, então, as lágrimas que caem do co-
ração, símbolo de centro afetivo, também são um indicativo 
de um estado de infelicidade que o paciente relatou sentir.

Quanto ao possível simbolismo das formas, o coração, 
em diferentes culturas, é visto como centro dos afetos. Cirlot 
(1992) afirma que o coração era a única víscera que os em-
balsamadores do Antigo Egito deixavam no interior das mú-
mias, devido à crença de que o corpo necessitaria do órgão 
para a viagem pela eternidade.

A lágrima, conforme Chevalier e Gheerbrant (2002), 
pode ser testemunha da dor. As gotas estão abaixo do cora-
ção, sendo que aquelas que se encontram na metade esquer-
da não são tão visíveis quanto às da metade direita. Então, 
observando-se essa diferença de tom, a questão é se a dor 
do passado é maior do que a dor do presente ou dos medos 
diante de possíveis dores futuras?

A imagem a seguir é uma continuação da atividade pro-
posta que simbolizava a trajetória do herói. Em relação à 
pergunta: “O que eu posso fazer para vencer meus obstácu-
los?”, Ezequiel muda completamente a paleta, sai do preto 
para utilizar cores claras e cheias de vitalidade. Ele dese-
nhou uma boca com lábios e língua vermelhos, falando “Eu 
sou feliz!”. Nessa imagem, utilizou giz de cera em diversas 
cores, como verde, amarelo, laranja, vermelho e azul, tanto 
para a forma como para o fundo. Sobre essa produção, o pa-
ciente salientou que precisava encontrar felicidade dentro 
de si e que isto dependia de superar o que o afligia.
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Figura 7 – Felicidade
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Segundo Mitford (2001), a boca pode simbolizar a pa-
lavra, os julgamentos e mesmo uma passagem para o in-
consciente. Como profere a palavra, a boca tem o poder de 
insuflar como também de destruir e por isso exige um grau 
elevado de consciência. Símbolo de criação, ela é capaz de 
construir, animar e de transtornar e abater. Pode expressar 
oposições, pois, por vezes, é considerada a origem dos contrá-
rios e das ambiguidades. Já Cirlot (1992) afirma que a boca 
simboliza também um ponto de união entre dois mundos: o 
exterior e o interior.

Os dentes, por sua vez, indicam força vital e agressi-
va, confiança, e estão relacionados com a noção de inteligên-
cia. Os incisivos que foram desenhados pelo paciente podem 
indicar alegria e conferem jovialidade à palavra. Já a lín-
gua, como instrumento da palavra, também detém o poder 
de criar e aniquilar. Algumas culturas, segundo Chevalier 
e Gheerbrant (2002), fazem analogias entre as pessoas que 
sabem controlar a própria língua. Interessante é observar 
aqui o dito pelo participante, que a busca da sua felicidade 
deveria começar internamente e dependia exclusivamente 
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dele. Essa declaração denota crescimento pessoal e o desen-
volvimento da consciência que lhe permitirá identificar nos 
recursos pessoais as saídas para o drama que vivencia. 

Quanto ao simbolismo da cor, o azul e o verde que se 
destacam no fundo indicam raciocínio e inteligência, espe-
rança e crescimento. Juntas estimulam a calma, evocam 
autocontrole e determinação (Urrutigaray, 2008). Os lábios 
e a língua foram preenchidos com a cor vermelha, que se 
relaciona ao fogo, ao sangue, à vida e à morte, à paixão e à 
guerra; também é a cor do perigo e da sexualidade (Mitford, 
2001).

No canto direito superior da imagem, que corresponde 
aos objetivos e às projeções futuras, encontra-se um balão 
amarelo no qual está escrito: “Eu sou feliz!”. Essa cor, se-
gundo Urrutigaray (2008), favorece em situações de deses-
pero e melancolia; também é um símbolo de poder e lumi-
nosidade. 

Observando as imagens e os possíveis significados vin-
culados aos diversos símbolos, além das justificativas ver-
bais e do comportamento do paciente, compreendemos que 
na primeira imagem ele externalizou a tristeza que sentia 
no momento, relembrando sua vida passada, e na segunda, 
a vontade de reaver, por meio de seus próprios esforços, a 
felicidade que almeja experimentar.

Considerações finais

Como o tratamento da dependência química ainda é 
discutido e pensado no país, consideramos que a introdução 
de intervenções de arteterapia na clínica da dependência 
química sob uma forma multiprofissional possa ser impor-
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tante, já que a técnica contribui na melhoria da qualidade de 
vida dos pacientes hospitalizados, possibilitando o aprendi-
zado social e, consequentemente, afetando a reinserção das 
pessoas na vida familiar, profissional e social.

Houve algumas dificuldades, pois as atividades de ou-
tros profissionais coincidiam, às vezes, aos horários combi-
nados para o atendimento no ateliê. Entretanto, utilizando 
alguns exemplos de sucesso durante o tratamento, com base 
no insight de Téo, ao realizar a colagem em relação ao seu 
bom-senso, ou dos papéis sociais a serem mudados por Mar-
cos no mosaico de papel, ou na descoberta de Ezequiel de 
que dispõe de recursos para ser feliz, apesar de só termos 
realizado seis encontros, isso pode demonstrar que a arte-
terapia foi um bom complemento no tratamento da depen-
dência química que já estava sendo realizado. Não podemos, 
portanto, generalizar em relação a outros espaços de saúde. 
Resultados parciais foram apresentados à equipe técnica do 
hospital, que se manifestou favorável ao uso do tratamento 
arteterapêutico. Um membro da equipe fez especialização 
em Arteterapia para acrescentar esse tipo de atendimento 
ao psiquiátrico, ao psicológico e ao de terapia ocupacional, 
que já são oferecidos pelo hospital.

No decorrer dos encontros com o grupo estudado, no-
tamos, também, que emergiram aspectos singulares, como 
sensibilidade, percepção e confiança, ao mesmo tempo em 
que o prazer de criar, dar formas, colorir e expressar sen-
timentos por intermédio das linguagens plástico-visuais 
trabalhadas também era vislumbrado pelos participantes. 
Durante os exercícios criativos, verificamos que essa expe-
riência contribuiu para o fortalecimento dos laços grupais. 
Assim, houve momentos em que foi possível realizar discus-
sões sobre o papel dos internos como cidadãos, com direito a 
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uma vida produtiva e respeito aos seus sentimentos no seio 
familiar e no amplo espectro social. 

Em última instância, salientamos que as atividades 
propostas foram bem recebidas e executadas com satisfação, 
porque, além de os pacientes não se sentirem ociosos, eles 
eram acolhidos pelo grupo no momento em que as lembran-
ças e sentimentos os afligiam e também porque podiam se 
expressar livremente na produção das imagens. 

Ao longo do estudo, constatamos que, apesar do sofri-
mento típico que a dependência química provoca na vida das 
pessoas, Ezequiel, Marcos e Téo mostraram sinais de saúde 
que merecem ser valorizados. Foi com esse intuito que ofe-
recemos o ateliê, não como alternativa para ocupar o tempo 
dentro das dependências hospitalares durante a internação, 
mas, sobretudo, como meio para a percepção de aspectos po-
sitivos, educativos e saudáveis desses homens jovens. 

E ainda, o mais importante: observamos sua renova-
da preocupação com a saúde, com o restabelecimento de la-
ços afetivos com pessoas próximas e com a luta diária no 
controle de sua doença, percebendo as próprias limitações 
e revigorando sua força, centrando-se em suas qualidades e 
capacidades. Talvez, encarnando o mito da fênix, a ave que, 
segundo as antigas lendas egípcias, era única em sua espé-
cie, assim como todos nós somos únicos, com nossas singu-
laridades. Esse pássaro fabuloso, quando se sentia próximo 
da morte construía um ninho de plantas aromáticas que os 
raios do sol queimavam, e nesse fogo se consumia. Então, 
juntando todas as suas forças, ele criava um verme da me-
dula dos ossos, que se encontravam em meio às cinzas, e daí 
ressurgia, transformando-se em uma nova fênix.
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Arteterapia e dependência 
química: ser e vir a 

ser, caleidoscópio de 
possibilidades

Talissa Tondo

Paro, olho, decifro 
Posto que rara é mesmo, e hoje e sempre 

A vida.

Talissa Tondo 

Introdução

O campo de trabalho das ciências humanas e sociais é 
um espaço de múltiplas possibilidades de interven-
ção. A complexidade da vida humana, as realidades, 

as relações sociais, os condicionantes e os determinantes dos 
processos de estar vivo exigem dos profissionais que atuam 
tendo como foco o homem cada vez mais a apropriação de 
saberes sobre os modos de vida, riscos, vulnerabilidades, 
modos de ser e vir-a-ser no mundo. Trabalhar na área da 
saúde exige, assim, conhecimentos técnicos, operacionais 
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e éticos que deem conta dessa multiplicidade de fazeres e, 
especificamente no âmbito da saúde mental, um fazer ain-
da mais complexo. Nesse rol de problemáticas encontra-se a 
arteterapia assim como a dependência química, e essa inter-
-relação é o centro das inquietações deste estudo.

O presente trabalho objetiva discutir como a artetera-
pia pode contribuir para o processo de tratamento em depen-
dência química, com vistas a auxiliar na reabilitação psicos-
social dos sujeitos envolvidos. 

Tal proposta faz parte dos estudos empreendidos na 
trajetória profissional da autora, uma vez que a partir da in-
serção no campo arteterapêutico no Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e Drogas (Caps-AD Vida), em Passo Fundo, 
Rio Grande do Sul, por meio da especialização em Artetera-
pia cursada pela autora, também se iniciou uma caminhada 
quanto à gestão da política de saúde mental nesse municí-
pio, atuando como coordenadora do Núcleo de Saúde Mental, 
na Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, buscando 
a discussão ampliada da saúde mental, em parceria com 
a Universidade de Passo Fundo e o Ministério da Saúde, o 
município de Passo Fundo foi aprovado como integrante do 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde / Rede de 
Atenção à Saúde / Rede de Atenção Psicossocial (PET-Saúde 
Redes), projeto do qual a autora passou a participar como 
coordenadora.

A dependência química toma proporções preocupantes 
no período hodierno, podendo ser tomada como um grave 
problema de saúde pública. Não se pode delimitar a quem 
especificamente ela acomete, pois se tem visto desde crian-
ças muito pequenas até pessoas idosas em situação de so-
frimento devido à doença. No âmbito das políticas públicas, 
a doença está inserida na linha de ações de saúde mental, 



51Arteterapia e dependência química: ser e vir a ser, caleidoscópio de possibilidades

fazendo com que o poder público crie estratégias de enfren-
tamento à situação da drogadição bem como pense em meios 
eficazes de tratar os sujeitos vitimizados.

Partindo desse viés, a arteterapia é um importantís-
simo instrumento. São vários os percursos que podem ser 
trabalhados no campo arteterapêutico, que, de modo geral, 
independente da intervenção realizada, das vivências pro-
postas, das oficinas, entre outras modalidades de atendi-
mento, visa trabalhar de modo sensível com o cunho tera-
pêutico das artes visuais. Os conteúdos do inconsciente que 
se expressam por meio de símbolos, com base na teoria jun-
guiana, encontram terreno fértil a serem explorados a partir 
dos recursos das artes.

Assim, justifica-se a sua pertinência, ao passo que 
pode estimular o sujeito participante (em grupo ou indivi-
dualmente) a utilizar técnicas expressivas, que podem ser 
verbais ou não, no anseio de expressarem espontaneamente 
seus sentimentos, emoções e atitudes, permitindo que assim 
possam ser liberadas e trabalhadas (Tommasi, 2005).

O ponto de partida deste estudo tem como cenário o 
Caps-AD Vida, no município de Passo Fundo, Rio Grande do 
Sul. Esse foi o espaço precioso que permitiu pensar a gestão 
da saúde mental, ao mesmo tempo em que nela se intervia. 
Assim, foram realizadas intervenções arteterapêuticas com 
um total de 33 participantes do sexo masculino, contando 
com a presença de apenas dois adolescentes. A faixa etária 
da maioria dos participantes ficou na faixa dos trinta aos 
cinquenta anos de idade.

O interesse em se inserir no espaço citado deu-se, ini-
cialmente, a partir da finalização do curso de especializa-
ção em Arteterapia, pela Universidade de Passo Fundo. Em 
seguida, para além de um dos pontos de atenção à saúde 
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mental, também se construiu o entendimento de que a de-
pendência química é uma das expressões da questão social 
mais saliente da sociedade atual, com a qual o arteterapeuta 
tem condições de trabalhar, propondo possibilidades no tra-
tamento desse agravo.

O Caps-AD Vida de Passo Fundo é integrante da rede 
de saúde pública municipal, constituindo-se em um centro 
de atendimento especializado que oferece serviços à popu-
lação de crianças, adolescentes, adultos e idosos que fazem 
uso, abuso ou que são dependentes de álcool e outras drogas. 
É órgão da Secretaria Municipal de Saúde, na Coordenado-
ria de Promoção à Saúde, Núcleo de Saúde Mental.

O início das atividades da instituição ocorreu entre 
2007 e 2008, quando do seu credenciamento no Ministério 
da Saúde. O Caps-AD Vida funciona das 8 às 18 horas, ofe-
recendo aos usuários atendimento especializado multidis-
ciplinar, proporcionando um espaço de acolhimento, escuta, 
tratamento e reabilitação em saúde. Atualmente, a média 
de atendimentos realizados é de 1.200 ao mês, e quanto aos 
usuários credenciados, o número é de aproximadamente 200 
usuários.

As atividades oferecidas à população compreendem: 
acolhimento imediato sem agendamento prévio, atendimen-
to psicológico individual e grupal, atendimento social indivi-
dual e grupal, consultas médicas e de enfermagem, grupo de 
arteterapia e atendimento individual para casos específicos, 
grupo de familiares, oficinas terapêuticas diversas, como ar-
tesanato, educação física e alfabetização, além das ativida-
des que estão sendo ampliadas.

A equipe técnica que atua no centro é multiprofissional: 
arteterapeuta (um), assistente social (um), psicólogo (qua-
tro), médico psiquiatra (dois), médico clínico (um), pedagoga 
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(um), enfermeira (um) e técnica de enfermagem (dois). Exis-
te ainda a equipe de apoio, da qual fazem parte recepcionis-
ta, porteiro, cozinheira e auxiliar de serviços gerais, além 
dos oficineiros terceirizados. 

O presente estudo caracteriza-se como um estudo de 
caso e tomou como referência as intervenções realizadas no 
Caps-AD Vida. Para tanto, foram totalizadas trinta horas de 
atividades, momentos em que se trabalharam as seguintes 
vivências: apresentação com cartão-pensamento e desenho, 
linha dos sentimentos, passeio pela floresta e jardim da vida. 
Os encontros foram planejados semanalmente e aplicados 
nas terças e quintas-feiras de cada semana, sendo a mesma 
atividade realizada com grupos diferentes. As técnicas que 
acompanharam as vivências foram o relaxamento, o dese-
nho, o recorte e a colagem e a escrita. Cabe ressaltar que não 
foi possível a utilização de técnicas e instrumentos variados 
devido ao modo como as sessões de arteterapia estavam or-
ganizadas na época, quando ocorriam, por exemplo, em uma 
mesma manhã três encontros, com três grupos diferentes, o 
que tornou inviável o uso de materiais e procedimentos que 
ocupassem maior tempo de trabalho.

A seguir, encontra-se a estruturação do estudo composta 
por dois momentos: primeiramente, teoriza-se sobre a arte-
terapia como possibilidade de intervenção em saúde mental, 
especialmente com dependência química, em segundo, são 
apresentados os principais dados do processo de intervenção, 
discutidos os aspectos sobressalentes da dependência quími-
ca e da saúde mental como um direito social a ser trabalhado 
pela arteterapia. Por fim, são apresentadas as considerações 
finais do estudo. 
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Por que e para quem arteterapia? As 
possibilidades de intervenção com 

dependência química

Frente às necessidades do hodierno, muitos são os 
campos da divisão social e técnica do trabalho. Com vistas 
a atuar com o ser humano e com tudo o que ele representa 
é que a arteterapia se faz importante na saúde mental, 
principalmente ao considerar que a maior complexidade da 
vida está naquilo que objetivamente não se pode definir de 
imediato, o que faz das ciências humanas, sociais e da saúde 
áreas de notável sensibilidade e conhecimento específico. 

Ao longo da história, o homem se utilizou da arte como 
recurso à sua expressão, e a arteterapia, no uso das artes vi-
suais, apresenta-se como profícua à intervenção com os mais 
diversos grupos sociais, sejam crianças, adolescentes, ido-
sos, mulheres ou homens, no campo da dependência química, 
pessoas em detenção, pacientes com doenças terminais ou 
agravos à saúde, com a área de saúde mental em geral, vio-
lência, entre inúmeras outras possibilidades.

É possível dizer que a arteterapia contribui com o 
“encontro do território do Si mesmo” (Christo; Silva, 2008,  
p. 13), uma vez que, de acordo com Christo e Silva (2008), ela 
não se define como a mera utilização de técnicas expressivas 
em um ambiente terapêutico, mas é um processo cujas ima-
gens são o guia e as técnicas facilitadoras do surgimento dos 
símbolos pessoais.

A arteterapia está intrinsecamente ligada à saúde men-
tal, e, assim, pensá-la para a intervenção com a dependência 
química é utilizar com sabedoria um instrumento que pode 
trazer resultados positivos no tratamento dos sujeitos. Por 
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muitos anos, as pessoas que sofriam de algum transtorno 
psíquico foram enclausuradas nos manicômios e albergues, 
espaços destinados aos “loucos”, “perigosos”, “anormais”. 
Com o intento do movimento da reforma sanitária no Bra-
sil e, especificamente a partir de 2001, com a promulgação 
da chamada Lei Antimanicomial, que prevê a reestrutura-
ção da assistência psiquiátrica brasileira com a progressiva 
substituição dos manicômios por novos dispositivos de tra-
tamento e acolhimento (Kantorski, 2004), todas as pessoas 
em sofrimento psíquico passaram a contar com espaços de 
cuidado que não os de instituições totais. Os Caps são por 
excelência a substituição do modelo hospitalocêntrico, tanto 
para o tratamento dos transtornos psíquicos graves quanto 
para aqueles ocasionados pelo uso/abuso de substâncias psi-
coativas.

Mediante isso, é mister a contribuição da arteterapia. 
As técnicas e os modos de trabalhar imprimem particulari-
dades de grande valia na intervenção com dependência quí-
mica.

Para tanto, as imagens são fonte primordial, elas não 
são:

[....] simples cópia psíquica de objetos externos, mas uma represen-
tação imediata, produto da função imaginativa do inconsciente, que 
se manifesta de maneira súbita, mas sem possuir necessariamente 
caráter patológico, desde que o indivíduo a distinga do real senso-
rial, percebendo-a como imagens internas (Silveira, 2001, p. 82).

A respeito das imagens internas oriundas do incons-
ciente, destaca-se que elas não são, como a visão freudiana 
coloca, amontoados de conteúdos, provindos do “porão” da 
psique. Embora possam se manifestar sob a forma de com-
plexos – “isto é, temas emocionais reprimidos capazes de 
provocar distúrbios psicológicos permanentes ou mesmo, em 
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alguns casos, sintomas de neurose” (Jung, 1977, p. 28), as 
imagens e os símbolos são a própria linguagem do incons-
ciente.

Assim, quando forem relatadas algumas das experiên-
cias vivenciadas durante o processo de intervenção em arte-
terapia, materializadas por meio de diversas vivências que 
caracterizaram a proposta de trabalho, é preciso ter em vis-
ta que foram momentos de expressão de conteúdos internos 
e construção do real. 

Nos encontros/sessões de arteterapia podem ser utili-
zadas diferentes técnicas, como o recorte e a colagem, o de-
senho, a escrita e a pintura, comprovando que “[...] técnicas 
como o desenho, a pintura, a modelagem, as montagens e 
construção de personagens são as que mais se prestam ao 
processo terapêutico através da arte” (Christo; Silva, 2008, 
p. 14).

Deveras que cada encontro de arteterapia precisa ser 
planejado e adequado ao público participante, pois aquilo 
que atrai crianças, por exemplo, pode não ser o melhor para 
o trabalho com adolescentes, adultos ou pessoas idosas.

A partir de então, cabe refletir sobre a fase da vida em 
que se encontravam os participantes que fizeram parte do 
processo de intervenção mencionado, dado que tecer sobre 
a arteterapia é também compreender “para quem se fala”. 
A faixa etária dos participantes está compreendida entre os 
17 e os 64 anos de idade, tem sua maior incidência na faixa 
de 31 aos 40 anos. Desse modo, é preciso percorrer algumas 
das peculiaridades da fase adulta, principalmente na etapa 
compreendida entre 25 e 40 anos de idade.

É sabido que a urgência em “fazer todas as coisas” é 
uma característica destes tempos, em que o adulto encontra-
-se entrelaçado aos múltiplos fazeres e ao acontecer do dia 
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a dia, com um passo veloz que parece irreversível diante da 
vida fugaz que escorre pelos vãos dos dedos.

A literatura não é unívoca em delinear a faixa etária do 
adulto, do adulto jovem e médio, nem mesmo da adolescên-
cia, mas podem ser citadas como características gerais da 
vida adulta a independência familiar – muito embora Silvei-
ra e Wagner dissertem, em Ninho cheio: a permanência do 
adulto jovem em sua família, sobre responsabilidade social e 
econômica, relacionamento afetivo estável, maturação fisio-
lógica, personalidade adequada ou paternidade-maternida-
de (2006, p. 441).

Pensar em “quem é” o adulto jovem na sociedade atual 
requer que se faça o recorte cultural e social do espaço ao 
qual ele pertence, ao passo que o homem é um ser “essen-
cialmente social, e a psique humana não pode existir sem 
uma cultura de origem, onde a individualidade vai se proces-
sar por diferenciação deste contexto maior” (Andrade, 2000,  
p. 105). Além disso, as características psicológicas também 
precisam ser pontuadas.

Por muito tempo, tradicionalmente falando, a idade 
adulta foi considerada como fase de estabilidade econômi-
ca, afetiva, profissional, relacional, o que proporcionava ao 
adulto a segurança (talvez ilusória) de um caminho tran-
quilo à idade média, à “meia idade” (Silveira; Wagner, 2006,  
p. 442). Mas a contemporaneidade trouxe novas configura-
ções familiares e nisso, o ciclo da vida adulta também sofreu 
mudanças, permanecendo algumas linhas gerais que deno-
tam esse período da vida, abrindo-se espaço para novas so-
ciabilidades.

Santos e Antunes argumentam que:
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[...] a adultez, fenômeno do desenvolvimento humano, apresenta-
-se com novas responsabilidades, em novos referenciais de existen-
cialidade, em novas conquistas, em busca de um maior entendi-
mento desta maior e mais abrangente etapa da vida humana. Por 
ser a fase mais longa da existência do ser humano, merece especial 
atenção, mesmo porque há pouco tempo vem sendo entendida e 
percebida com tais referenciais (2007, p. 150).

O arteterapeuta pode assim intervir com esse grupo por 
meio de importantes estratégias, técnicas e instrumentos, 
pois o processo de desenvolvimento humano se dá a partir 
de singularidades e potencialidades. Nesse sentido, a arte-
terapia é um aporte para a aprendizagem de estar vivo, de 
amadurecer interna e externamente, de envelhecer de modo 
a cultivar a essência da vida, aprendendo a subtrair dela o 
que dela há de melhor.

Conhecer o adulto deste tempo é perquirir sobre as ge-
rações futuras, pois é ele o responsável pela geratividade, 
pela sua descendência e pela continuidade da construção 
das sociedades. Ademais, trabalhar com o adulto dependen-
te químico é conhecer as suas experiências dramáticas sobre 
os percursos que trilhou no mundo das drogas.

Todos os apontamentos da literatura no que concerne 
às técnicas de arteterapia, à fase de vida do adulto, às ca-
racterísticas pessoais do desenvolvimento humano, quando 
pensadas no panorama da dependência química, precisam 
ser ainda mais problematizadas e refletidas, já que nesse 
meio, tudo o que se tem como “padrão” é relativo. Os sujeitos 
que sofrem com o uso/abuso ou dependência de substâncias 
psicoativas constroem caminhos diversos, trazendo consigo 
uma série de perdas, vitimizações, rupturas e escolhas.

Entende-se que o tema do autoconhecimento, da cons-
ciencialização de si mesmo, é um dos temas primordiais a 
ser trabalhado pela arteterapia com esses grupos, visto que 
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as pessoas conhecem pouco de si, o que pode acarretar si-
tuações problemáticas ao longo da vida. Emaranhados em 
um lago de sentimentos, experiências e trajetórias, como um 
rizoma, que é a vida subjetiva e objetivamente, os grupos ca-
minham em meio ao caos, quando olhar para dentro (e fora) 
de si mesmos torna-se um exercício essencial, mas que passa 
despercebido inúmeras vezes.

Ademais, compreender os afetos de cada um e aprender 
um modo para externalizá-los no real é transformar medos, 
anseios, dores, timidez em vivências menos difíceis e mais 
prazerosas. Para tanto, as técnicas propostas nos encontros 
planejados para as intervenções, cujo relato poderá ser apre-
ciado em outro momento, foram pensadas levando em consi-
deração o adulto jovem e suas necessidades.

A atividade de recorte e colagem ou o trabalho com ima-
gens recortadas são algumas das técnicas mais utilizadas 
para iniciar um trabalho grupal, principalmente quando 
os participantes não se conhecem. Tal metodologia permite 
tanto o conhecimento mútuo dos integrantes do grupo, de 
modo inicial, como possibilita ao arteterapeuta atentar para 
os primeiros aspectos que esse sujeito irá apontar em termos 
de símbolos, arquétipos, representações.

Christo e Silva apontam que: 

[...] a colagem, por exemplo, é uma modalidade plástica muito ver-
sátil. [...] é uma forma de fazer o indivíduo trocar de papéis, reco-
lher ou compor estruturas que oportunizem resultados terapêuti-
cos positivos. Além do mais, ela também oferece a possibilidade de 
percepção da multiplicidade em nossa existência, por exemplo, os 
diferentes papéis que desempenhamos (2008, p. 66). 

Compreende-se também que a técnica da colagem per-
mite conhecer melhor os participantes de grupos de traba-
lho, já que, a partir de um tema, é possível deixá-los livres 
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para escolherem os conteúdos a serem representados, que 
serão conteúdos deles próprios.

Nesse sentido, Christo e Silva apontam que: 

[...] em Arteterapia podemos trabalhar com técnicas que privi-
legiam o universo bidimensional e outras que exploram o tridi-
mensional. [...] A bidimensionalidade nos permite reconhecer, re-
presentar, expressar. [...] Através das duas dimensões, tocamos 
regiões psíquicas mais profundas, trazemos conteúdos inconscien-
tes e os representamos (2008, p. 65). 

Trabalhar com a técnica de recorte e colagem é propor-
cionar a experimentação de olhar para si mesmo, de enten-
der-se para poder se expressar e falar sobre si ao mesmo 
tempo em que é propulsora da percepção da multiplicidade 
de papéis e modos de ser. Enquanto isso, desenhar é “dar 
asas à imaginação, é se soltar, é se envolver com o que se tem 
para contar” (Christo; Silva, 2008, p. 41), desenhar é ordena-
dor e permite, por meio de linhas, traços, formas, volumes, a 
experimentação, a delimitação e a demonstração.

Muito comum, quando trabalhada essa técnica, é a fra-
se “eu não sei desenhar”, ao que o arteterapeuta precisará 
estar atento e, antes mesmo de iniciar o trabalho, é impor-
tante explicar o que se pretende em um encontro de artete-
rapia, pois, para além da expressão estética, de perfeição, 
tudo o que é “nosso” tem conteúdo significativo para o arte-
terapeuta e será visto não como uma obra de arte, mas como 
uma construção de uma bela pessoa.

Para finalizar os encontros, uma boa opção poderá ser o 
trabalho com a pintura e também com a escrita. A história de 
cada pessoa pode ser rica em aventuras, reflexões, frustrações, 
mas jamais insignificante, pois é sempre “a sua” história. O 
contexto de vida e a história do paciente são sempre de suma 
relevância para os processos terapêuticos e podem revelar ma-
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tizes significativos por meio da escrita, já que essa auxilia na 
introspecção para o crescimento emocional, para o processo de 
voltar-se para si, quando exige pensar, elaborar, refletir. 

Escrever auxilia na organização e sistematização das 
ideias, podendo conduzir ao riso, aliviar tensões diárias, di-
minuir o estresse, facilitar a socialização, estimular a criati-
vidade, diminuir a timidez. Isso porque “[...] palavras são po-
derosas, são a concretização do espírito. [...] Toda palavra é 
símbolo. E, como tal, traz uma carga energética de tudo que 
está contido em sua simbologia” (Vasconcellos, 2009, p. 112). 
Assim, a palavra ao ser colocada no papel, imediatamente 
já se apresenta à realidade, podendo servir de ponte ao self. 
No branco do papel, o sujeito pode inventar e reinventar-se, 
uma vez que “[...] escrever é dar oportunidade a todos os 
nossos anjos e demônios. É permitir que apareçam para que 
possamos dialogar com eles e negociar o nosso futuro” (Vas-
concellos, 2009, p. 113).

Por sua vez, a pintura é uma técnica libertadora e que, 
por ser fluída, aguça as emoções. Aponta-se como impor-
tante proposta para o encerramento de sessões justamente 
porque é reveladora e provoca maior sensibilidade em quem 
trabalha com a tinta, ao mesmo tempo em que é desafiadora, 
já que não se tem tanto controle sobre o material, como no 
desenho. O uso da pintura, portanto, não é indicado para 
iniciar trabalhos arteterapêuticos, dada a sua especificidade. 
Pintar é um excelente meio para liberar a energia psíquica, 
fazendo-a fluir com a tinta, com as pinceladas, condicionan-
do um diálogo entre o consciente e o inconsciente. De acordo 
com Christo e Silva: 
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A pintura, como técnica utilizada em arteterapia, permite exer-
citar novas maneiras de olhar a nós mesmos e a tudo o que nos 
rodeia. Esse exercício é um dos caminhos, e é um dos mais inte-
ressantes, para organizar e transformar sentimentos. Olhar o que 
produzimos livremente sobre o suporte oferecido é, muitas vezes, a 
possibilidade de olhar para dentro de nós mesmos, para algo que 
até então estava difuso ou oculto de nossa consciência (2008, p. 17).

O suporte teórico da arteterapia permite entender que 
uma vivência/oficina ou encontro realizado não se encerra 
como abstração ou atividade simples de “bem-estar”, mas está 
relacionada a fins terapêuticos, para além de estéticos. É nesse 
sentido que Furth explica o que se deve levar em consideração 
quanto ao trabalho que tem imagens como um dos produtos:

Deve-se passar um bom tempo com a figura, estudando-a, medin-
do-a, até mesmo esboçando-a e desenhando-a de novo, prestando 
atenção em quanto tempo e quanta energia são gastos nas diferen-
tes partes do desenho. Tenho a impressão de que, quando se em-
prega a energia física, a energia psíquica torna-se mais aparente 
(2004, p. 30).

A partir do entendimento da psicologia analítica de Jung, 
entende-se que os resultados que se pode obter com sessões de 
arteterapia são respostas produzidas consciente e inconscien-
temente pelos participantes, já que, para Jung, os produtos da 
função imaginativa do inconsciente revelam-se em autorretra-
tos do que está se passando no espaço interno da psique:

[...] sem quaisquer disfarces ou véus, pois é peculiaridade essencial 
da psique configurar imagens de suas atividades por um processo 
inerente à sua natureza. A energia psíquica faz-se imagem, transfor-
ma-se em imagem (Silveira, 2001, p. 85, grifo nosso).

Entende-se que a arteterapia pode contribuir inequivo-
camente para processos de cura e transformação, e os recur-
sos e materiais dos quais se utiliza podem ser um atrativo 
feliz aos participantes, uma vez que a arte possibilita entrar 
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em contato com situações difíceis da vida de cada um de um 
modo mais prazeroso.

Os resultados de um trabalho utilizando vivências em 
arteterapia podem ser imensuravelmente explorados, pois 
cada imagem contém em si um universo a ser compreendido, 
e cada ser humano é único e vive em constante dialética. De 
acordo com Furth: 

[...] um símbolo refere-se a algo tão profundo e complexo que a 
consciência, tão limitada como ela é, não consegue captar o seu sig-
nificado de uma só vez. Assim, o símbolo sempre carrega um ele-
mento do desconhecido e inexplicável, daquilo que não é acessível 
às palavras e que, muitas vezes, possui uma qualidade numinosa 
(2004, p. 41-42). 

A partir do que foi discutido até então, aponta-se que 
a arteterapia, em conjunto com as demais áreas do saber 
em saúde, tem condições de ser propiciadora de cuidado em 
saúde mental, com amplo poder de alcance terapêutico. Ela 
possui um compromisso social, muito mais que individual.

Justamente por destinar-se ao trabalho com o homem 
é que se contextualiza nas páginas que seguem a sua inter-
face com o serviço do Caps-AD Vida, cuja base da discus-
são remete-se à questão da dependência química e da saúde 
mental. Fazer arteterapia é produzir saúde mental.

Estudo de caso:  a arteterapia e os “eus”  
do processo de intervenção

Com base nas discussões apresentadas até então, tem-
-se a seguir a reflexão sobre os principais dados do processo 
interventivo realizado no Caps-AD Vida, fase em que são 
identificados os pontos principais das realidades vivencia-
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das, relacionando-os especialmente com a saúde mental, a 
dependência química e a arteterapia.

A intervenção realizada no Caps-AD Vida de Passo Fun-
do, que contou com 33 sujeitos participantes, teve a presença 
de apenas dois adolescentes, e a maioria na faixa dos trinta 
aos cinquenta anos de idade, com maior concentração na fai-
xa dos 31 aos quarenta anos de idade (doze participantes).

Analisando os prontuários de evolução dos usuários que 
formaram o público-alvo das intervenções, manuscritos pela 
equipe técnica a cada novo atendimento, constatou-se que os 
principais bairros de origem dos participantes dos encontros 
foram: Vera Cruz, Petrópolis, Victor Issler e Planaltina, a 
partir do que cada um informou. 

Entende-se que, embora o número de participantes do 
processo interventivo tenha sido imensamente restrito, se 
comparado ao número de atendimentos/mês realizados no 
Caps-AD Vida (aproximadamente 1.200), esse é um dado im-
portantíssimo a ser considerado em pesquisas pela institui-
ção, pois assim tem-se a fidedignidade de um mapeamento 
dos locais de origem dos usuários de substâncias psicoativas 
que procuram o serviço municipal para tratamento, diagnós-
tico que está, na verdade, em andamento. Essa investigação 
poderá subsidiar estratégias, ações e intervenções em nível 
preventivo de atenção básica e especializada. 

É reconhecido que Passo Fundo possui áreas geográfi-
cas de grande vulnerabilidade social,1 e mapear os focos de 
maior incidência dessa situação e sua relação com a depen-
dência química é de extrema necessidade, pois:

1	 Esse	apontamento	é	feito	a	partir	da	experiência	profissional	da	autora	como	assis-
tente	social,	uma	vez	que,	no	período	de	junho	de	2011	a	junho	de	2012,	ela	atuou	
no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, na Secretaria de Cida-
dania	e	Assistência	Social	de	Passo	Fundo,	RS.
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[...] é este o contexto socio-econômico mais amplo que o consumo 
de drogas tem crescido grandemente entre as parcelas mais pobres 
da população no Brasil, as mais afetadas pelas falhas da escola e 
do mercado de trabalho em lhes dar esperanças e projetos para o 
futuro (Zaluar, 1999, p. 11).

De outro modo, não se pode encarar a questão da de-
pendência química como sinônimo de vulnerabilidade social, 
posto que é indispensável pensar sua relação com o contexto 
em que ocorre, no sentido de lembrar que a disseminação 
do uso das drogas se dá igualmente em famílias das elites e 
das camadas médias, abarcando assim diferentes segmen-
tos sociais (Velho, 1999). Por isso, é preciso romper com os 
estereótipos a respeito das populações com menor poder 
econômico, apesar de ser evidente a sua maior exposição a 
fatores de risco e vulnerabilidade.

Das informações coletadas, no que se refere às substân-
cias psicoativas com maior incidência sobre o público-alvo, 
aponta-se para o fato de que o álcool é o grande vilão. Dos 33 
participantes dos grupos durante o estágio, 28 são usuários 
de álcool, alguns apenas dessa substância, enquanto outros 
a associam a outras drogas. Em segundo lugar está o crack, 
presente em doze casos, em terceiro lugar, a maconha, em 
nove casos, em quarto lugar aparece a cocaína, com quatro 
usuários, e em quinto lugar, o tabaco, com três usuários.2

Pensar a questão da dependência química é pensar em 
saúde, mais especificamente, em saúde mental. Com isso, 
importa balizar o entendimento com o qual se trabalha nes-
se aspecto, pois até há pouco tempo o modelo centrado no 
médico, e que compreendia o processo saúde-doença de modo 

2	 Ressalta-se	que	a	maioria	dos	participantes	são	usuários	de	mais	de	uma	substân-
cia	psicoativa,	ou	seja,	ao	mesmo	tempo	em	que	se	tem	28	pessoas	que	fazem	uso/
abuso	de	álcool,	tem-se	concomitante	doze	delas	que	também	são	usuárias	de	crack, 
nove	de	maconha,	e	assim	respectivamente.
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linear, era o mais aceito socialmente e o de maior prevalên-
cia prática nas equipes de saúde.

Contemporaneamente, a linha de diálogo em termos de 
saúde assume o modelo psicossocial, uma vez que a saúde 
é mais que a mera ausência de doença ou enfermidade, é 
um estado de bem-estar físico, mental e social (Organização 
Mundial da Saúde, 2002). Promover saúde é, portanto, com-
preender o sujeito na sua totalidade, o que significa inclusi-
ve ponderar a parcela espiritual, as crenças, os rituais e a 
inserção em determinados espaços culturais.

Em relação à saúde mental, não existe um conceito úni-
co para sua definição, pois as diferentes culturas a definem e 
lhe dão aspectos diferentes. Mas, de modo geral, os conceitos 
abrangem, entre outros aspectos, o bem-estar subjetivo, a 
autonomia, a competência, a independência e a autorreali-
zação do potencial intelectual e emocional da pessoa. Sabe-
-se, assim, que a saúde mental é mais do que a ausência 
de perturbações mentais (Organização Mundial da Saúde, 
2002).

Esses aspectos colocam o diálogo em uma complexa rea-
lidade: a de que a dependência química é hoje uma questão 
de saúde pública das mais graves e, também, de que ela é 
multifatorial, ou seja, não existe uma “receita” para indicar 
uma única causa, que possa ser aplicada a todos os casos.

Nesse sentido, como a arteterapia pode contribuir? Como 
pode intervir? Como lidar com o processo saúde-doença, quan-
do, mundialmente, a dependência de drogas está classifica-
da entre os transtornos psiquiátricos, considerada como uma 
doença crônica que acompanha o sujeito por toda a sua vida 
(Pratta; Santos, 2009). Como visualizar caminhos para tratar 
e reduzir os sintomas?
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Os percursos realizados durante o processo interventi-
vo indicam que o profissional arteterapeuta necessita, im-
prescindivelmente, olhar primeiramente para dentro de si 
quando atua com a dependência química, com vistas a tra-
balhar-se com uma realidade repleta de idas e vindas, me-
dos, angústias e incertezas, própria daquele que é usuário. 

Pode ocorrer que um sujeito participe assiduamente 
dos grupos, comparecendo a todos os encontros, motivado 
para participar, mas é muito mais provável que haja sujeitos 
que venham a evadir do serviço, recaiam ou compareçam 
nas sessões com desânimo e muitas inseguranças. Assim, 
trabalhar com a reabilitação psicossocial nos cotidianos de 
saúde mental passa por um saber fazer criativo.

Ademais, estando o arteterapeuta inserido em uma 
equipe nos espaços públicos de atenção à dependência quí-
mica, ele terá de exercitar seus condicionantes internos e 
externos, colocando-se ele próprio como participante de um 
grupo, uma vez que:

[...] a concepção do trabalho em equipe interdisciplinar introduzida 
com as mudanças preconizadas [pela Reforma Psiquiátrica], as no-
ções de acolhimento e de escuta terapêutica, os projetos terapêuti-
cos individualizados, a reabilitação psicossocial, entre outros, têm 
exigido uma requalificação e expansão dos papéis profissionais na 
prestação do cuidado em saúde mental (Kantorski, 2004, p. 21-22).

As recentes colocações a respeito de aspectos que se so-
bressaem quando do trabalho da arteterapia com o universo 
da dependência química trazem à tona constatações do cam-
po de intervenção, mediante as falas dos usuários durante 
as atividades, assim como das observações realizadas em 
cada encontro, englobando todo o cenário da prática.

Está, assim, o arteterapeuta na saúde mental implica-
do em um contexto desafiador, necessitando habilidade para 
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conduzir a intervenção de modo a acolher, propor, orientar, 
refletir coletivamente e ainda empenhar afeto nas relações, 
mesmo que profissionais. Isso porque não existe vínculo efe-
tivo sem afeto e empatia: “[...] é necessário estar com as pes-
soas e não olhá-las de forma vigilante” (Munari, 2004, p. 74).

Conforme já apontado no início deste tópico, a vulnera-
bilidade social é um aspecto bastante presente no universo 
dos usuários do Caps-AD Vida, pois, durante os encontros, 
vários deles informaram que se deslocam até o serviço usan-
do bicicleta, pois não possuem condições financeiras para 
usarem o transporte coletivo urbano. Além disso, foi muito 
comum durante as atividades a referência ao desejo em ad-
quirir bens materiais, geralmente anteriormente existentes 
e perdidos devido ao envolvimento com as drogas. 

Nesses enredos, não houve nenhum encontro em que ao 
menos um usuário não tenha mencionado a importância da 
família e dos amigos em sua vida. Tal direção ressalta a im-
portância dos vínculos familiares e sociais entremeio à dor 
e à busca pela permanência no tratamento, revelando a ex-
trema pertinência de que os serviços de saúde mental acon-
teçam em espaços abertos, em nível comunitário, para que 
o usuário não fique deslocado da vida em sociedade durante 
o processo de reabilitação psicossocial. A esse respeito, o re-
latório da Organização Mundial da Saúde é bastante claro:

Os cuidados em saúde mental devem ser não só em locais acessí-
veis, como também estar em condições de atender às múltiplas ne-
cessidades dos indivíduos. Em última análise, eles devem visar a 
emancipação e usar técnicas de tratamento eficientes, que permi-
tam às pessoas com perturbações mentais aumentar as suas apti-
dões e autocuidados, incorporando o ambiente social e informal da 
família, bem como mecanismos de apoio informais (2002, p. 103).
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As atividades desenvolvidas no decorrer dos encontros 
foram as seguintes: 

a) apresentação com cartão-pensamento e desenho: após 
o exercício de relaxamento, foram dispostas várias 
imagens no chão da sala, compondo cartões em co-
res diversas, com ilustrações diferenciadas. Depois 
de observá-los, cada usuário escolheu um desses car-
tões, transmitindo ao grupo o que a imagem repre-
sentava para si, o que em seguida foi refletido por 
meio de um desenho individual; 

b) linha dos sentimentos: momento em que, median-
te a disponibilização de materiais para desenho, os 
usuários construíram de modo livre as suas “linhas” 
de sentimentos: a linha da alegria e da felicidade, a 
linha da tristeza, a linha da saudade e a linha da es-
perança e coragem. Em seguida, agruparam-se para 
conversar sobre suas produções, observando aquilo 
que era comum, o que se sobressaiu ou que era mui-
to singular. Posterior e individualmente, utilizando 
a escrita, os participantes responderam às seguintes 
questões: “Onde eu quero chegar? O que desejo para 
a minha vida?”. A atividade foi finalizada com o diá-
logo do grupo e um relaxamento; 

c) passeio pela floresta: vivência iniciada com um rela-
xamento. Em seguida, os usuários foram guiados em 
um passeio imaginativo, momento em que, de olhos 
fechados, foram conduzidos a imaginar as instruções 
do arteterapeuta: um passeio pela floresta, percor-
rendo trilhas, observando plantas, montanhas. A ati-
vidade foi finalizada com o recebimento imaginário 
de uma mensagem especial de alguém. Em seguida, 
cada usuário representou com recorte e colagem o 
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trajeto que vivenciou, e o grupo refletiu sobre a expe-
riência da imaginação;

d) jardim da vida: foi a última vivência aplicada aos 
grupos. Iniciou-se com uma sessão de relaxamento, 
momento também em que os participantes foram 
conduzidos a visualizar mentalmente diferentes jar-
dins, o que existiria neles, como seriam. Em seguida, 
foram disponibilizados os materiais para desenho e 
cada usuário construiu os seus três jardins: o que 
brotou, o que brota e o que brotará, representando o 
passado, o presente e o futuro. A atividade foi finali-
zada com a socialização dos trabalhos.

A mesma atividade foi desenvolvida em dois dias da mes-
ma semana, com grupos diferentes em cada horário nos turnos 
de trabalho, pois o total dos participantes estava dividido em 
grupos diferentes, de acordo com o seu tempo de tratamento 
dentro da instituição. O foco geral foi trabalhar o autoconhe-
cimento dos usuários bem como delinear e constatar objetivos 
para suas próprias vidas. Entende-se que saber à qual fim se 
destina o caminho é o primeiro passo para qualquer interven-
ção, e somente assim poder-se-á escolher os meios e instru-
mentos adequados para o respectivo objeto. Uma vez que:

[...] a utilização de qualquer elemento artístico na assistência em 
saúde mental deve estar dirigida especificamente para uma fina-
lidade e um propósito. Os profissionais devem ter consciência e 
formação para a utilização desse recurso, para que ele não se torne 
tão iatrogênico como qualquer outra intervenção terapêutica indi-
cada inadequadamente (Munari, 2004, p. 77).

Da realidade, então, sobressaíram dizeres de subjeti-
vidades dos “eus”, que indicam a busca por si mesmo, ex-
pressos em diálogos de incertezas sobre suas próprias vidas 
e de feições pensativas mediante o traçar objetivos, assim 
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como o fez S.3 ao falar sobre um desenho que fizera sobre sua 
vida no presente: “Ficou com essa sombra no jardim”. Diante 
das possibilidades reais da recaída ou por já a terem experi-
mentado, os usuários demonstraram sentirem-se por vezes 
desconfortáveis ao refletir sobre o futuro, parecendo algo de 
difícil acesso, como demonstrou C. em sua fala em um dos 
encontros: “É a sensação de uma coisa bonita, mas perigo-
sa”, ou ainda quando S. novamente explica seu maior medo: 
“Medo de não atingir o alvo”, referindo-se ao tratamento.

Nesse enredo de dar-se conta, entendendo que a saúde 
é um processo de cuidar-se mutuamente, cabem as palavras 
exatas de Munari, pois não se pode citá-la indiretamente e 
explicar aquilo que se passa no interior daquele que se colo-
ca como arteterapeuta:

[...] aprendi também que é muito fácil comandar o que o outro faz 
de fora, dando ordens ou ‘dicas’ para ser mais suave. O difícil é 
aprender a compartilhar e admitir o espaço alheio. O difícil é dar 
ao outro o direito de decidir o que é melhor para a sua caminhada e 
sofrer junto às consequências de um destino que não se muda com 
o estalar de dedos (2004, p. 84).

Na riqueza da realidade vivenciada, a arteterapia per-
mitiu concluir que o vínculo de confiança é imprescindível 
para dar ao usuário a segurança necessária para que ele se 
comunique, seja por imagens, falas ou escrituras sobre as suas 
tristezas, ansiedades, dúvidas, muitas vezes silenciadas pela 
própria repressão de seus pensamentos (Finimundi, 2008). Os 
encontros realizados com os pacientes foram espaços cons-
tantes de manifestações da vida real da população usuária 
do Caps-AD Vida, revelando “eus” muitas vezes de “poucas 

3	 Aparecem	no	texto	apenas	as	iniciais	dos	nomes	dos	usuários,	a	fim	de	garantir	o	
sigilo	da	identidade	dos	pacientes.	
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alegrias”, como referiu L.F., e como descreveu N.: “[...] maior 
mesmo é a [linha] da tristeza, tem nuvens escuras, tempo feio”.

A leitura enquanto técnica utilizada em arteterapia 
pode impulsionar a introjeção e a projeção, conduzir ao riso, 
aliviar tensões diárias, diminuir o estresse, facilitar a socia-
lização, estimular a criatividade, diminuir a timidez, criar 
um universo independente da vida cotidiana, experimentar 
sentimentos e emoções em segurança, auxiliar na adaptação 
à vida hospitalar, escolar e social de modo geral. Tanto a 
leitura quanto a escrita podem estar juntas, já que a última 
auxilia na organização das ideias, organização que é neces-
sária para poder questionar-se, refletir, elaborar, não só o 
que dizer, mas também a forma como fazê-lo. 

Um aspecto muito presente na realidade dos usuários 
é a dificuldade com a escrita, pois muitos são até mesmo 
analfabetos. Dos 33 participantes dos encontros, três eram 
analfabetos. Timidez, poucas palavras e as frases: “E eu que 
não sei fazer nada?” (L.), “Eu nem sei escrever quase” (L.F.) 
constituíram o universo de realização da prática artetera-
pêutica, para a qual, muito além do saber técnico, foi preciso 
o saber improvisar, de forma a acolher todos os usuários, in-
dependente de suas limitações.

A descoberta do real dos sentimentos, das potencialida-
des e das dificuldades dos usuários tece os fios das vidas que 
se apresentam nos espaços terapêuticos de um Caps-AD. É 
como afirma Philippini: 

[...] é bem verdade que não existem só prazeres, algumas vezes 
há lacunas, áreas sombrias e a jornada é marcada por decepções, 
projetos desfeitos, desconforto diante das construções de precário 
equilíbrio, tristezas por sucessivas tentativas abortadas de criação, 
dores e afetos de comunicação truncada, fechados no peito, explo-
dindo depois em dores reais ou imaginadas, e sempre duramente 
sofridas (2004, p. 89).
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A dependência química envolve os sujeitos usuários em 
um ciclo delicado e de difícil rompimento, pois aquele que se 
torna dependente vivencia um sofrimento psíquico e físico 
intenso, tendo sua vida afetada, assim como toda sua exten-
são (Pratta; Santos, 2009). Esses dizeres coadunam com o 
“medo da cidade”, referido por R., e com a visão de que “Passo 
Fundo é uma perdição”, de acordo com F.

Habitar o meio urbano é motivo de receio para os usuá-
rios, ao passo que existe na cidade a facilidade para o acesso 
a muitos pontos positivos, de outro lado, as drogas lícitas e 
ilícitas concorrem com as pessoas os espaços nas ruas, calça-
das, praças, guetos, ruelas.

Vários usuários referiram-se à insegurança pelo fato de 
que moram na cidade (perímetro urbano), apontando que 
gostariam de residir no campo, para assim estar distantes 
de companhias e lugares que os atraem para o uso de drogas.

Embora pensar a cidade possa não ser agradável aos 
usuários, é relevante no sentido de que é nela que estão hoje 
domiciliados e é nesse lugar que necessitarão construir ou 
reconstruir seus caminhos. Nesse viés, as atividades artete-
rapêuticas propiciam experiências de construções e criações 
coletivas, em que o sujeito pode se ver pertencendo, rece-
bendo acolhimento e reasseguramento, individualmente ou 
em grupos, podendo assim reatar vínculos de conexão com 
outros indivíduos, potencializando suas possibilidades de 
reinserção em novos grupos (Philippini, 2004).

As grandes dificuldades encontradas pelos usuários 
para aderir ao tratamento do Caps-AD, oriundas de ques-
tões sociais, familiares, internas individuais e do próprio 
contexto estrutural das sociedades pós-modernas, entre ou-
tras, não impedem, no entanto, que a arteterapia cumpra o 
seu papel de ser um instrumento reabilitador, perfazendo 
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instâncias de relaxamento e alegrias aos participantes das 
atividades, como argumentaram E. e J., respectivamente: 
“Por mim, podia ter isso todos os dias, a gente descansa, fica 
tranquilo”, e “Foi muito agradável, uma terapia, consegui 
receber a mensagem”.

Envoltos em expressões que demonstram que a busca 
por si mesmo e pelo tratamento perpassam os liames da fé, 
da necessidade do contato com a natureza e do exercício da 
dedicação, compreender a situação do outro, “Para quem fu-
mava o dia inteiro e querer parar, tem que ter coragem” (L.F.) 
é reconhecer a vida que corre nas veias de cada um e impul-
siona tentativas de superação e de novos modos de viver. 

A partir desses apontamentos, como esquecer a cidada-
nia? A saúde como um direito social? Diz-se que são sujeitos ou 
indivíduos no processo de adoecer pela dependência química?

Mesmo que esta discussão corrobore para que se possa 
olhar com clareza para aspectos centrais de algumas poucas 
realidades em dependência química a partir da arteterapia, 
é certo que elas não se encerram em si próprias, ou seja, há 
ainda um longo caminho a ser construído para que o usuário 
de substâncias psicoativas e dependente químico tenha reco-
nhecido na sua inteireza a sua condição de sujeito, de direito 
e de cidadão. É preciso trabalhar muito nesse sentido, de 
modo dicaz com as próprias práticas e serviços instituídos.

E assim, encerra-se este diálogo, com o desejo de que 
permaneçam as indagações propostas ao longo do percurso, 
pois é a necessidade de respostas que faz com que a humani-
dade avance, descubra e se recrie. 
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Considerações finais

A arteterapia, enquanto processo terapêutico criador, 
expressivo, singular e coletivo ao mesmo tempo, constitui-se 
em um campo de trabalho que permite intervenções impor-
tantíssimas no âmbito da saúde mental. A gestão dos servi-
ços de saúde mental aponta para a necessidade de práticas 
nos serviços para além daquelas tradicionalmente desenvol-
vidas, comprovando que as metodologias terapêuticas das 
diversas áreas do conhecimento são imprescindíveis para o 
exercício do cuidado.

 Por meio de diferentes técnicas e instrumentos, como o 
desenho, a pintura, o recorte e a colagem, a escrita e a leitura, 
é possível aproximar-se dos conteúdos do inconsciente, auxi-
liando o usuário que participa dos encontros arteterapêuticos 
na busca pelo seu eu, pela sua individualidade, no sentido de 
ser único em seus trajetos, sua história e suas escolhas.

Este estudo teve como objetivo discutir como a arte-
terapia pode contribuir para o processo de tratamento em 
dependência química, com vistas a auxiliar na reabilitação 
psicossocial dos sujeitos envolvidos. Para isso, importa expli-
citar que durante o processo de intervenção em arteterapia 
realizado no Caps-AD Vida, em Passo Fundo, foi trabalhada 
a questão da dependência química de modo a instituir mo-
mentos de reflexão sobre si, de autoconhecimento e de cons-
ciencialização sobre o uso/abuso de substâncias psicoativas. 
A saúde mental é uma área complexa e exige do profissional 
conhecimento da literatura pertinente, ao mesmo tempo re-
quer acurada percepção e sensibilidade assim como empatia 
e afeto, uma vez que se trabalha essencialmente com a sub-
jetividade e com os conteúdos internos e invisíveis.
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Desse modo, o exercício prático não pode ser pensado 
desvinculado da teoria: nem o praticismo nem o teoricismo 
são suficientes, pois, isolados, são estéreis e acabam provo-
cando uma visão deturpada da realidade. Mas, em conjunto, 
podem possibilitar a práxis como movimento de aprendiza-
gem e transformação.

Da experiência realizada e a partir daquela vivenciada 
no cotidiano da gestão da saúde mental, sobressai o entendi-
mento de que os serviços de saúde mental voltados à depen-
dência química precisam indiscutivelmente continuar avan-
çando no sentido de realizar um contínuo diagnóstico do seu 
público-alvo e suas nuances, para, com base nesses dados, 
planejar, executar, monitorar e avaliar o desenvolvimento 
das atividades. A arteterapia é um processo que depende em 
grande parte de uma ótima organização dos fatores externos 
para que aconteça de modo efetivo.

O advento da saúde pensada no modelo de atenção psi-
cossocial institui a abertura do trabalho multidisciplinar e 
a saúde mental voltada a se valer de intervenções terapêu-
ticas que fujam da lógica hospitalocêntrica e estigmatizante, 
a partir do que a arteterapia é bem-vinda, para além da sua 
comprovada eficácia.

Por todos os apontamentos feitos e pela nítida constata-
ção de que a dependência química está no centro das pautas 
a serem pensadas pelo poder público no Brasil, o que deman-
da construção de conhecimento, não se pode concluir sem 
antes requerer que a força da realidade não passe jamais por 
nenhuma tentativa de redução, pois ela é sempre mais rica 
do que qualquer aproximação teórica e metodológica de sis-
tematização. A realidade possui uma riqueza sem fim, cujas 
descrições, análises e reflexões serão sempre aproximações 
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do real, o que desperta na dialética constante a certeza da 
unicidade do homem e dos caminhos.
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Formação ético-estética e 
arteterapia na socialidade: 

encontros com o grupo  
PET-Saúde Redes 
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Introdução

Movidas pelo sentimento de urgência que se faz pre-
mente na saúde pública, confrontadas ante o fim 
das certezas características do paradigma biomédi-

co que não considera os fatores sociais, e cientes do cansaço 
que enfrentam as equipes técnicas dos espaços de saúde, foi 
indispensável refletirmos para criar uma possível saída à 
educação tecnicista em saúde e à fadiga que invade a prática 
dos trabalhadores da área. Assim, dialogamos com o sistema 
de saúde vigente, a gestão de ensino, a humanização do cui-
dado e construímos uma proposta que possibilitou produzir 
relações dialógicas e reflexões sobre cada ação, no espaço dos 
processos educativos ético-estéticos em saúde interprofissio-
nal.
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Na relação interativa entre pessoa e sociedade é possí-
vel potencializar o desenvolvimento de processos educativos 
ético-estéticos e arteterapêuticos, que podem ecoar em vá-
rios setores da experiência e da ação de cuidado, tendo em 
vista o caráter de valorização da criatividade, da sensibilida-
de coletiva e da socialidade na formação dos sujeitos. Essa 
interação pode ser capaz de atar fios que, pouco a pouco, vão 
tecendo uma rede de inter-relações societárias. A educação 
ético-estética bem como a arteterapia auxiliam o ser huma-
no a identificar os sentidos e significados próprios por meio 
de atividades lúdico-artísticas e, também, a desvendar as 
semelhanças e diferenças com outrem, respeitando a singu-
laridade de cada sujeito na multiplicidade societal. 

Nesse sentido, pensamos um processo educativo inova-
dor para preceptores e acadêmicos do Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde Redes de Atenção Psicossocial 
(PET-Saúde Redes) que possibilitasse um olhar mais atento, 
afetivo e sinérgico da comunidade e da rede de atenção bá-
sica. O grupo foi composto por nove profissionais que atuam 
no Sistema Único de Saúde e oito acadêmicos de diferentes 
cursos da área de saúde da Universidade de Passo Fundo. 
Os participantes são de ambos os sexos, na faixa etária entre 
vinte e 56 anos, e de diferentes estados civis. Na realiza-
ção deste estudo, foram atendidas as normas éticas exigidas 
pelo Ministério da Saúde para pesquisa com seres humanos, 
e também os fundamentamos de uma nova ética que trata 
de:

[...] um modo de convívio espontâneo, que reside no caráter sen-
sual e tátil da socialidade, esse estar juntos sem mais finalidade 
que o fato de estar em comunhão, em comunidade, em contato, 
compartilhando um tempo e um espaço comum” (Maffesoli, 2009, 
p. 12).
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No processo de aproximar polaridades e relacionar par-
te e todo, surgiu a interação humana capaz de criar uma 
tessitura em forma de rede, o que nos levou a perguntar: 
Qual o significado dos processos educativos ético-estéticos e 
arteterapêuticos realizados com o grupo do PET-Saúde Re-
des? Desse modo, esta investigação objetivou descrever os 
encontros com o grupo dos “petianos” e interpretar as infor-
mações coletadas na oficina realizada durante a formação.

A metodologia de trabalho consistiu em uma oficina 
pedagógica. Para esse espaço construtivo de saberes, re-
servamos oito encontros, pois tal proposição permitiria não 
somente a autocognição, o diálogo interprofissional e outra 
percepção do território formativo como também um olhar 
tolerante frente ao outro, uma oportunidade de testar um 
modo de docência e atuação em saúde que poderia trazer 
mudanças radicais nos moldes tradicionais, favorecendo a 
transdisciplinaridade. 

O que é certo, segundo Maffesoli, é que existe:

[...] uma forma de conhecimento das coisas, das pessoas, dos fenô-
menos sociais e das situações que se entrecruzam. Esse conheci-
mento ainda está por explorar e é até perfeitamente prospectivo, 
num mundo movente onde todas as certezas estão sendo questio-
nadas (2005, p. 126). 

Na tentativa de produzir um conhecimento que permi-
tisse a emergência do fenômeno, descrevemos as informa-
ções coletadas na oficina e as interpretamos seguindo os 
quatro passos do método fenomenológico de Giorgi (2009): o 
sentido do todo, as unidades de significado, a transformação 
das unidades ao revelar o fenômeno em questão e a síntese 
do todo, que expressa diversos níveis da experiência. 

No trajeto deste texto tratamos, inicialmente, da rela-
ção entre o significado de sociabilidade no ideário de Sim-
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mel e de socialidade na teoria de Maffesoli, em seguida, des-
crevemos a formação ético-estética que utilizou atividades 
arteterapêuticas realizadas com o grupo em estudo, e, na 
sequência, procedemos à interpretação das essências feno-
menológicas emergentes das informações coletadas. Posto 
isso, concluímos com algumas reflexões finais.

Da sociabilidade em Simmel à  
socialidade em Maffesoli

De nacionalidade alemã, Georg Simmel foi um cientista 
social que viveu durante o final do século XVIII e início do 
século XIX. Apoiando-se nas concepções filosóficas kantia-
nas, sua teoria das formas de sociação compreende a reali-
dade social como extremamente complexa, implicando mo-
dos de individualização e socialização próprios a cada tempo. 

Michel Maffesoli é um sociólogo francês que atualmen-
te é professor na Sorbonne (Paris V). Como leitor de Simmel, 
ele atualiza a “sociologia das formas” em uma “sociologia 
compreensiva”, retoma a problemática do (re)nascimento de 
um ideal comunitário no qual a imagem possui um papel 
fundamental.

Simmel (2006), em seu antideterminismo e sua tenta-
tiva de considerar a dimensão subjetiva e intersubjetiva hu-
mana, aproxima-se de formas de manifestação da fenomeno-
logia social. Precisamos destacar assim que, para o autor, a 
sociedade é processo de socialização e a interação perpassa 
todas as fases da vida de forma dinâmica, em que o todo é o 
conjunto das relações mútuas funcionais.

Segundo Alcântara (2006), a sociabilidade presente no 
pensamento simmeliano é de suma importância para o es-
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tudo da sociedade bem como de suas formas sociais e para a 
edificação do socialmente constituído por meio do interagir 
dos sujeitos, considerando a operação existente entre as di-
mensões singular e social. O autor aproxima do fenômeno 
chamado sociabilidade a construção social, lembrando que 
ela se realiza pela via cultural, sendo resultante das quali-
dades integrantes das interações sociais. 

Ainda conforme Alcântara, a teoria simmeliana abran-
ge conteúdos materiais e formas de vida social em que a 
interação entre os sujeitos surge a partir de determinados 
impulsos ou da busca de certas finalidades que acabam por 
desencadear redes de reciprocidades expressas nas formas 
sociais, às quais chama de associações. “A sociabilidade é re-
sultante das condições inerentes e gestadas pelas múltiplas 
combinações interacionais acionadas a partir dos indivíduos 
por grupos e por classes sociais, sintetizadas e cristalizadas 
na própria sociedade” (2006, p. 190).

É na dimensão social que as pessoas exercem e sofrem 
efeitos umas sobre as outras. De acordo com Simmel:

Instintos eróticos, interesses objetivos, impulsos religiosos, objeti-
vos de defesa, ataque, jogo, conquista, ajuda, doutrinação e inúme-
ras outras fazem com que o ser humano entre, com os outros, em 
uma relação de convívio, de atuação com referência ao outro, com 
o outro e contra o outro, em seu estado de correlação com os outros 
(2006, p. 60).

Portanto, Simmel postula uma relação dinâmica entre 
pessoas que querem ser aceitas socialmente, o que se apre-
senta na forma de sociação, “[...] na qual os indivíduos em 
razão de seus interesses se desenvolvem conjuntamente em 
direção a uma unidade no seio da qual esses interesses se 
realizam” (Simmel, 2006, p. 60). Desse modo, o sujeito que 
pretende efetivar-se como parte de uma sociedade vai infun-
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dir-se no que o autor chama de “tatos sociais”. Alcântara faz 
uma tentativa de compreensão dessa terminologia, afirman-
do que:

O tato social seria o conjunto de maneiras, atitudes e trejeitos so-
cialmente sancionados, prestando-se à efetivação das conexões das 
interações e relações sociais, o que permitirá aglutinar os indiví-
duos em torno de indeterminados interesses motivacionais. É uma 
ação objetivando a própria sociação (2006, p. 191).

Compreendemos assim uma perspectiva teórica que 
aproxima ação-sociação, vínculo fundado na tessitura que 
cria uma teia entre os seres humanos no mundo. Tais fios 
que, para Simmel, ligam os eventos exteriores às opções fi-
nais referentes ao sentido da vida, são para Maffesoli uma 
demonstração do sistema reticular que descreve o cotidiano: 

Rede sutil, complexa na qual cada elemento, objeto, assunto, situa-
ções anódinas, eventos importantes, pensamento, ação, relações, 
etc., só funciona enquanto ligado ao todo e só faz sentido dentro 
e pela globalidade. É isso que se percebe, de uma maneira mais 
ou menos consciente, na valorização contemporânea do quotidiano 
(1995, p. 65).

Simmel entende que as pessoas modificam o mundo por 
meio de formas e com base nas condições e nas necessidades 
práticas elaboram o material que tomam do mundo. Segun-
do o autor, “A arte e a ciência deram formas ao mundo, mas 
em um dado momento, tornaram-se um fim em si mesmas” 
(2006, p. 61). 

Nesse sentido, as matérias determinam as formas, e as 
formas passam a determinar as matérias, tornando-se va-
lores definitivos, operando de modo mais extensivo em tudo 
aquilo que chamamos de jogo. Essas formas adquirem vida 
própria, livre de todos os conteúdos materiais, mas acompa-
nhadas por um sentimento e por uma satisfação de estar so-
cializadas. “Não é desprovido de significado o fato de que, em 
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muitas – talvez em todas – as línguas europeias, ‘sociedade’ 
signifique exatamente ‘convivência sociável’” (Simmel, 2006,  
p. 65, grifo do autor). Nesse sentido, a sociabilidade é uma 
forma lúdica de sociação e “[...] algo cuja concretude deter-
minada se comporta da mesma maneira como a obra de arte 
se relaciona com a realidade” (2006, p. 65). No entanto, para 
compreender a própria realidade e a do outro, o ser humano 
necessita desenvolver seu potencial, fazer conexões, tomar 
consciência de si e posicionar-se de forma participativa no 
âmbito social, a fim de identificar os sentidos e significados 
acerca de suas semelhanças e diferenças, e a arte pode ser 
uma abertura à via de conhecimento que auxilia nesse pro-
cesso.

Com base na sociologia compreensiva, fica entendido 
que as conexões que unem a rede são mais importantes que 
os objetos unidos, isto significa que prevalecerá o fato de es-
tar junto ante a relevância de atingir o objetivo traçado. As 
formas de agregação social têm hoje contornos difusos, en-
tão, podemos falar que assistimos à substituição de um “[...] 
social racionalizado por uma socialidade com dominante 
empática” (Maffesoli, 1998, p. 17, grifo do autor). 

Simmel era um pensador interdisciplinar, que analisou 
fenômenos estruturantes da modernidade, problematizan-
do-a na alienação do sujeito e na redução do seu potencial 
de individualidade. Waizbort (2006) compreende que o que 
Simmel faz é pura e simplesmente estabelecer relações en-
tre o microcosmo e o macrocosmo, buscando encontrar em 
cada singularidade da vida, a totalidade de seu sentido, em 
um fluxo incessante e nunca estático. Contudo, o social para 
Simmel não é apenas composto por interações estáveis, ob-
jetivas e solidificadas, há incontáveis modos de relações que 
são aparentemente insignificantes, mas que na verdade fun-



86 Graciela Ormezzano, Franciele Silvestre Gallina

cionam como alicerces sociais, como gratidão, amor, tristeza, 
medo, fidelidade. 

Nessa perspectiva, o pensamento simmeliano abre 
a possibilidade de vislumbrar vivências baseadas em sen-
timentos e emoções como forma de sociação, criando laços, 
teias, na construção de uma sociedade possível, reduzindo a 
dicotomia entre razão-sensibilidade, objetivo-subjetivo, indi-
víduo-sociedade, a fim de cumprir o princípio da sociabilida-
de, em que “[...] cada indivíduo deve garantir ao outro aquele 
máximo de valores sociáveis (alegria, liberação, vivacidade) 
compatível com o máximo de valores recebidos por esse indi-
víduo” (Simmel, 2006, p. 69, grifo do autor). Cumprido esse 
princípio, se estabelece um jogo entre os socialmente iguais, 
no qual o ideal da pessoa está diretamente ligado ao reco-
nhecimento do outro, devido à capacidade que o ser humano 
tem de identificação emocional entre pares. 

Assim sendo, conforme o pensamento maffesoliano, a 
sociedade não se limita às mecânicas racionais, ela se orga-
niza nos encontros, nas vivências, nas situações não cons-
cientes, não lógicas, afetivas, experimentadas nos grupos. 
“E, sem que seja possível lhe dar uma definição exata (daí o 
emprego de metáforas), é a partir dessa nebulosa que pode-
mos compreender o que proponho chamar, já há alguns anos 
de socialidade” (Maffesoli, 1998, p. 125).

Então, processos educativos ético-estéticos e artetera-
pêuticos desenvolvidos em uma perspectiva calcada na cons-
trução da imagem como outro, na capacidade do ser huma-
no de sentir a si próprio e ao mundo, valorizando o afetivo, 
o racional, o sensível e o intuitivo como experiência vivida, 
podem contribuir no processo de “des-individualização” pela 
participação no vasto conjunto que é a rede. 
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Simmel, na Modernidade, e Maffesoli, na Pós-Moderni-
dade, assumem uma imagem de mundo na qual tudo são re-
lações, movimentos, jogos infinitos, incertezas. Desse modo, 
podemos falar em socialidade e não em sociedade, já que essa 
última dá a impressão de algo estático. É a dinâmica que vai 
de uma moral racional a uma ética do afeto, que no seu movi-
mento favorece a intensidade das relações e permite aos sujei-
tos registrar nas teias de suas vidas, significados que aparen-
temente são singulares, mas que estão diretamente ligados 
à totalidade da rede, significados que envolvem um cuidado 
mais humanizado e fundamentam a oficina descrita a seguir.

Relato da formação ético-estética

O desenvolvimento da formação para o cuidado sus-
tentou-se em uma abordagem educativa ético-estética. En-
tretanto, faz-se necessário compreender que, quando se 
acrescenta educação ao significado de ética e de estética, 
precisamos considerar sentimentos, pensamentos e percep-
ções, fazendo-nos percorrer caminhos que nos permitam 
conhecermo-nos como humanos. Leloup (2009) afirma que, 
ao falarmos em humanização terapêutica, precisamos rever 
nossos pressupostos antropológicos e nos interrogar sobre 
nossa própria imagem como seres humanos. Que tipo de ho-
mem ou de mulher desejamos ser? Que tipo de humanidade 
queremos deixar de herança às próximas gerações? 

Os passos dados nessa trajetória tiveram base na an-
tropologia essencial, proposta por Leloup (1998) em O corpo 
e seus símbolos – livro em que o autor percorre o universo 
da corporeidade, lendo-o por meio de uma perspectiva trini-
tária (somática-psíquica-espiritual) –, e na arteterapia, área 
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que surge das interfaces da arte com outros campos do co-
nhecimento, basicamente a educação e a psicologia. Na arte-
terapia, ocorre uma dupla experiência interior-exterior que 
reorganiza as imagens mentais existentes em nossa história 
pessoal e na história da humanidade, trazendo à tona senti-
mentos e emoções expressos por meio de diferentes imagens 
visuais (Ormezzano, 2009). 

Apoiando-nos nessas considerações, propomos aos par-
ticipantes uma aventura lúdica com o propósito de resgatar 
o sentido da inteireza humana, tentando desvelar sentidos 
na caminhada existencial, compreendendo símbolos visíveis 
que apontam para o invisível, a fim de mergulharmos rumo 
ao desconhecido. 

Iniciamos as atividades com a escuta do próprio cor-
po por meio da anamnese, que aqui foi empregada como a 
compreensão dos sintomas e das somatizações vividas pelos 
participantes da oficina pedagógica. A palavra anamnese de-
riva do grego anamnesis e significa recordação, lembrança 

(Leloup, 1998). Nesse sentido, tratamos de uma anamnese 
essencial, a arte e a prática de lembrar-se do ser, com base 
nas memórias do corpo físico e nas marcas psicológicas e es-
pirituais nele deixadas.

Compreendendo a importância de um olhar para si, 
para o outro e para o universo, iniciamos as atividades do 
primeiro encontro com a construção de uma teia de barbante, 
na tentativa de simbolizar e refletir sobre o sentido de rede 
para os “petianos”, fortalecendo, assim, o vínculo com o gru-
po e com a temática que seria trabalhada.
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Figura 1 – Rede de barbante
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No segundo encontro, foram desenvolvidas atividades 
relacionadas ao primeiro local de memória da vida, a fase 
intrauterina, relacionada à formação da consciência matri-
cial. Nesse momento, foram feitos exercícios de respiração, 
relaxamento e conscientização corporal, com ênfase nos pés. 
Em seguida, experimentamos um momento marcante para 
o corpo: o nascimento inerente à mesma fase de formação da 
consciência, quando destacamos a importância de prestar-
mos atenção aos tornozelos.

Depois do nascimento, nosso corpo entra em relação 
com outro corpo, o da mãe. Eis o momento em que a cons-
ciência está concentrada em torno da boca, pois o bebê pre-
cisa mamar para se alimentar. A essa fase Leloup (1998) de-
nomina de consciência oral. Nesse momento, estamos diante 
de outra articulação, os joelhos, em que muitas memórias 
estão impressas, particularmente as que dizem respeito à 
relação com nossos pais, ao prazer de nos sentarmos no colo 
da mãe e do pai, ou à ausência dessa lembrança.
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Figura 2 – A roda cega
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Seguindo o trajeto da inteireza humana, pouco a pouco, 
a criança perde a identificação com o corpo da mãe e desco-
bre seu próprio corpo. Esse é o período em que brinca com as 
fezes. A essa fase Leloup (1998) chama de consciência anal. 
A descoberta de nosso ser sexuado remete-nos à consciên-
cia genital. Quando crescemos, entramos na fase correspon-
dente à imagem que nossos pais têm de nós, a denominada 
consciência familiar. Em seguida, chegamos a outro nível, 
o de consciência social. Essas temáticas foram trabalhadas 
em nosso terceiro encontro, relacionando cada fase às partes 
do corpo. Portanto, tratamos de escutar o ventre, a coluna 
vertebral e o coração.

Solicitamos aos participantes que relembrassem os 
problemas e a felicidade que já vivenciaram no plano do 
coração, ao perceberem o funcionamento desse órgão, bem 
como o dos pulmões e da respiração, que correspondem à 
consciência social.

Por conseguinte, sugerimos uma atividade de improvi-
sação teatral na qual os participantes deveriam criar um ho-
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lograma mental familiar. Após, propusemos sua modificação, 
dando um desfecho diferente à história, um final desejado 
em lugar do acontecimento real. 

Figura 3 – Dramatização
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Muitas pessoas limitam-se a se desenvolver até essa 
fase da vida. Entretanto, algumas atingem a consciência au-
tônoma. Essa consciência nos remete à temática de nosso 
quarto encontro e direciona-se às seguintes partes do corpo: 
pescoço, nuca, ombros, braços, mãos e cabeça. Nessa, encon-
tramos o resumo do corpo, pois a boca, o nariz, os olhos e as 
orelhas também remetem às fases desenvolvidas até aqui. 
Encerrando a atividade de consciência do corpo, por meio 
da meditação, os participantes refletiram sobre o olhar e a 
escuta de si mesmos, e na escrita de uma carta sobre suas 
percepções singulares, puderam expressar seu processo até 
o presente momento.
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Figura 4 – Brincando com o corpo
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A partir do olhar para si, nos processos educativos 
ético-estéticos do quinto encontro, e na tentativa de pensar 
atividades que pudessem atender os usuários em grupo, os 
participantes assistiram ao filme Nicotina (2007). Após a 
exibição, foi promovido um fórum de discussão sobre o tema, 
incluindo a possibilidade de realizar algo semelhante nas 
unidades. Poder-se-ia, também, optar por fazer os próprios 
vídeos, conforme as necessidades dos usuários e da equipe 
técnica. É preciso considerar a importância das imagens que 
tocam a intimidade do ser humano até afetar o sistema imu-
nológico. 
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Figura 5 – Capa do DVD do filme Nicotina

 F
on

te
: d

is
po

ní
ve

l e
m

: <
ht

tp
://

w
w

w
.a

do
ro

ci
ne

m
a.

co
m

/fi
lm

es
/fi

lm
e-

57
91

3/
>.

 

Leloup (2009) lembra uma pesquisa realizada por psi-
cólogos da Universidade de Harvard com estudantes, na 
qual foram exibidos dois filmes: o primeiro mostrava o amor 
desinteressado e incondicional de Madre Tereza de Calcutá; 
o segundo apresentava uma temática violenta, que gerava 
sensações de impotência no público estudantil. Na aprecia-
ção do primeiro filme, constatou-se que houve uma elevação 
da taxa de imunoglobulina salivar, enquanto que no segun-
do, a taxa de imunoglobulina diminuiu consideravelmente. 

Também, durante o 5º Congresso Luso-Brasileiro de 
Arteterapia, realizado em maio de 2015, no Rio de Janei-
ro, Wilson Freire (médico e cineasta) e Carlos Vital Tavares 
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Corrêa Lima (presidente do Conselho Federal de Medicina) 
destacaram a relevância de utilizar o cinema como uma das 
terapias integrativas.

No final do quinto encontro, distribuímos uma lista de 
filmes sobre diversos tipos de drogas. Depois, houve um mo-
mento de relaxamento e foi aplicada uma técnica de visua-
lização para que pudessem escrever sobre o personagem e a 
situação com a qual se identificaram. Entendemos que isto 
foi necessário para exercitar um pouco a escrita, já que os 
participantes teriam de realizar um projeto de pesquisa logo 
após o término dessa formação.

No sexto encontro, desenvolvemos atividades relaciona-
das ao labirinto e à mandala. Cada mandala foi desenhada 
a partir de uma paisagem, um animal ou um vegetal. A es-
colha do labirinto deve-se ao fato de que essa forma pode 
simbolizar a busca humana de aproximação ao objetivo final, 
que se encontra no centro, local que indica a interioridade do 
ser humano. Caminhar no labirinto é um excelente exercício 
antiestresse porque regula o sistema psiconeuroimunológico 
(Dahlke, 1997). 

Figura 6 – O labirinto
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A opção pelas mandalas foi por que essa figura, em for-
ma de círculo, expressa o impulso natural para vivenciar o 
potencial pessoal e realizar o padrão da personalidade inte-
gral de cada um. Uma planta, um animal e uma paisagem 
trazem profundas contribuições arquetípicas, permitem re-
laxar, entrar em contato com o inconsciente e autoconhecer-
-se (Fincher, 1994).

Figura 7 – A mandala
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Ao concluir o encontro, foi indicada a mandala como 
método diagnóstico, pois mostrou dentro da simbologia es-
pacial o presente, o passado, o futuro, o que pode haver no 
inconsciente e o que está expresso na consciência.

Pensando a história de vida de cada participante como 
uma jornada heroica, no sétimo encontro realizamos duas 
atividades de recorte e colagem. O recorte de gravuras de 
revistas e a respectiva colagem podem ser utilizados como 
uma maneira de desinibir as pessoas que sentem dificuldade 
em desenhar ou pintar, porque as imagens já estão prontas e 
somente é necessário achar um modo de integrá-las.
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A primeira atividade consistiu em um painel com a his-
tória de vida, permitindo compreender mais facilmente a 
história pregressa dos participantes, facilitando a socializa-
ção no grupo. A segunda, a jornada do herói (ou da heroína), 
possibilitou a compreensão da trajetória vital, os obstáculos 
que podem interferir na vida e os melhores recursos pesso-
ais para resolver as dificuldades reais ou imaginárias.

Figura 8 – A colagem
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No oitavo e último encontro, foram propostas duas ativi-
dades: uma pintura de livre escolha temática, na qual pude-
ram relaxar e dissipar toda a energia contida, e uma modela-
gem, na qual refletiram sobre o processo que vivenciaram no 
decorrer de todos os encontros. A pintura facilita a ação de 
extravasar e permite a ausência de controle, por isso os par-
ticipantes escolheram as cores, a temática, a técnica, alguns 
pintaram com pincéis, outros com os dedos ou toda a mão 
enluvada, ao som ambiente de uma cachoeira, que aumentou 
a sensação de fluidez. Já a modelagem ativa a percepção tátil 
e é estruturante. Todos foram convidados a expressar o signi-
ficado das suas imagens bi e tridimensionais. 
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Figura 9 – A pintura  Figura 10 – A modelagem

   
Fonte: acervo Graciela Ormezzano.      Fonte: acervo Graciela Ormezzano.

  
Ao concluírem essas atividades, foi solicitado que os 

participantes formassem uma roda, ficando de mãos dadas, 
para que cada um dissesse uma palavra, dentre elas, desta-
camos: afeto, amor, união, paz, solidariedade, rede. Foram 
distribuídas folhas em branco para que cada um fizesse uma 
avaliação por escrito das significações da vivência.

Das informações coletadas e registradas no diário de cam-
po, após a aplicação do método fenomenológico de Giorgi (2009), 
surgiram as seguintes essências fenomenológicas: o sentido de 
rede, a formação para o cuidado e o cuidador como herói.

O sentido de rede

Foi fundamental trabalhar o significado de rede para 
esse grupo, uma vez que o projeto no qual todos estavam 
envolvidos tem como tema a Rede de Atenção Psicossocial 
e prioriza o enfrentamento do álcool, do crack e de outras 
drogas. O grande grupo dividiu-se em cinco grupos menores, 
cujos participantes debateram sobre como entendiam a rede, 
depois, a discussão abarcou o grupo todo.
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O Grupo 1 falou sobre a importância de haver siner-
gia entre os membros da equipe para que haja harmonia e, 
também, sobre o fluxo da rede, que contribuiria para o tra-
tamento dos usuários. Ainda, manifestou que algumas uni-
dades estão abertas porque há muito amor, solidariedade e 
união nos membros da equipe, além do desejo de concretizar 
atividades que se transformem em rotina para além do PET. 

A associação dos participantes da equipe técnica de 
saúde, que propicia uma ação em concordância, poderia ser 
considerada, como Maffesoli (2010) a chama, harmonização 
conflitual, na qual encontramos a harmonia entre o parti-
cular e o universal, que pode nos servir de metáfora para 
contemplar as múltiplas situações que enfrentamos no co-
tidiano. “Com efeito, uma das consequências dessa nova re-
lação com o meio circundante é a de nos forçar a não mais 
proceder por discriminação – mas por integração. Para isto, 
é a analogia, como propusemos, um instrumento de escol” 
(Maffesoli, 2010, p. 154).

Assim, o ser humano, que podemos chamar de micro-
cosmo, pode situar-se em um mundo, um macrocosmo, rela-
tivamente benéfico, mas do qual todos desejamos fazer par-
te, seja para benefício dos usuários ou pela necessidade da 
própria equipe de sentir-se em uma coligação de pessoas que, 
de certa forma, lhe oferecem acolhimento.

O Grupo 2 acrescentou o termo simbiose ao de sinergia, 
entendendo que se trata de sistemas, ações e pessoas interli-
gadas com mesmo objetivo, em diferentes formas e diversas 
realidades, enfatizou-se a importância da singularidade e 
do comprometimento como desafio da Secretaria de Saúde. 
Essa visão está de acordo com as tendências mundiais emer-
gentes, pois segundo Bertrand e Valois: “A noção de simbio-
se lembra a união fundamental e vital da pessoa com Tudo 
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o que existe. A noção de sinergia indica o poder criativo e 
cumulativo de cada um e de todos num ou mais projectos 
comunitários, cósmicos até” (1994, p. 187).

Nesse sentido, podemos compreender que cada pessoa 
pertencente à equipe faz parte de um todo, que é a unida-
de de saúde, cada unidade, seja Estratégia Saúde da Famí-
lia, unidade básica de saúde ou centro de atenção integral 
à saúde, faz parte de um todo maior, que é a Secretaria de 
Saúde, e essa instituição, como espaço micro, pretende, com 
o seu projeto, atingir um todo maior, que é a população de 
Passo Fundo, e assim por diante. O grupo destacou que cada 
unidade é um sistema micro diferente e único. A rede intei-
ra é um sistema macro com interligações. Essa perspectiva 
propõe um totalismo diferente que determina que a parte 
possa ser definida em relação ao todo sem estar subordinada, 
seguindo a lógica dos sistemas.

O fato de os membros da equipe terem respeitadas suas 
singularidades, mas mantendo um mesmo objetivo, é algo 
que foi levantado pelo grupo anterior e que se repete no 
Grupo 3, ao inferir sobre o significado de rede: 

Conjunto com o mesmo objetivo, respeitando o ser como um indi-
víduo único, com suas singularidades e particularidades. Processo 
de trabalhar em equipe, um se doando ao outro, trabalhando junto. 
Trabalho em longo prazo que precisa ser alimentado todos os dias, 
com paciência e exigindo dedicação, mudanças, desconstruindo 
pré-conceitos.1

Observamos nos grupos que se questionou o espírito co-
letivo ou a subjetividade de massas, o laço social que não se 
fundamenta simplesmente na razão, mas que possui suas 
raízes em uma interação global. Algo que Maffesoli (2001) 

1	 Conceitos	surgidos	no	debate	dosparticipantes	do	Grupo	3	durante	a	atividade	de	
trabalho	do	sentido	de	rede.
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denomina de ética da estética e que trata de uma força im-
pessoal, um fluxo vital do qual cada pessoa e cada coisa par-
ticipa em uma correspondência de atração. Tal força atrati-
va pode ser chamada também de solidariedade orgânica, na 
qual cada ser forma parte de um conjunto que o constitui 
pelo que é. Quer dizer que nós existimos pelo reconhecimen-
to do outro. 

Todavia, o grupo se pergunta: “Para que ter uma rede?” 
E a resposta seria, em um primeiro momento: “Para ajudar 
as pessoas, para que o trabalho seja efetivo e concretizado”. 
Então, é possível pensar que a nossa existência implica a 
participação em um grupo social determinado gerando um 
sentimento de pertença e de cooperação, em que se mistu-
ram o eu e o tu no meio biofísicossocial. Nesse meio, a coo-
peração “aparece como um princípio fundamental, visto que 
sendo o ‘eu’ tudo o que existe, percebe-se num ‘tu’ que na 
realidade é, ele próprio, o ‘eu-Tudo o que existe’, isto é, uma 
‘variação’ daquilo que ele é” (Bertrand; Valois, 1994, p. 199).

Os grupos seguintes tentaram significar a rede por 
meio de diversas palavras. Dentre elas, o Grupo 4 pen-
sou em união, cooperação, harmonia e ligação, expressões 
que estão direta ou indiretamente presentes nas ideias dos 
grupos anteriores, e acrescentando: confraternização, apro-
ximação, bem-estar, vínculo e humanização. Esses termos 
referem-se todos à relação com os outros, com o mundo, com 
a situação social como destino; dão sentido à dimensão cole-
tiva da existência em que a pessoa pode se perder no corpo 
social (Maffesoli, 2001).

Já outros termos que significam a rede referem-se mais 
ao processo laboral: planejamento, construção, seguimento, 
execução, continuidade, sucesso. As pessoas que têm um 
mesmo meio de vida e de trabalho desenvolvem a capacida-
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de de inventar novas formas organizacionais, e observamos 
que, para esse grupo, é necessário que na rede haja um pla-
nejamento que leve à construção de novas formas de atenção 
aos usuários; embora para a execução daquilo que foi proje-
tado, somando-se as iniciativas de todos os membros, deve 
existir uma continuidade do que foi autogerado pelo grupo 
para ser possível alcançar o objetivo com sucesso.

Mais uma vez, no Grupo 5, emerge a questão de a equi-
pe ter objetivos comuns, algo que esteve também presente 
em citações de grupos anteriores. Os integrantes valorizam 
ainda o conhecimento, o afeto, a criatividade e as pessoas, 
digamos que pode haver aí outro modo de conhecer, em que 
tudo está por explorar, as certezas estão sendo questionadas. 
Estamos vivendo um momento no qual é importante pôr em 
ação um pensamento flexível e intuitivo do qual possa nas-
cer uma inventividade e um conhecimento mais profundo e 
mais próximo do mundo real que afeta a todos os seres vivos.

Todavia, esse grupo infere que na rede é preciso ha-
ver disponibilidade, paciência, humildade, respeito, escuta 
e alteridade. Não concebemos a ideia de alteridade se não 
estiver associada à libertação e à revelação do outro. Para 
isso, é preciso estar disponível, respeitar e, com humildade 
e paciência, fazer uma escuta sensível que permita a acei-
tação incondicional do outro. Segundo Barbier, “Trata-se 
de um ‘escutar/ver’ que toma de empréstimo muito ampla-
mente a abordagem rogeriana em Ciências Humanas, mas 
pende para o lado da atitude meditativa no sentido orien-
tal do termo. A escuta sensível apoia-se na empatia” (2007,  
p. 94). Assim, quem escuta de maneira sensível pode sentir 
o universo afetivo e cognitivo do outro, o que permitirá com-
preender sua interioridade, atitudes, sistema de crenças e 
valores. Isso não significa que haja uma identificação com o 
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outro, mas uma compreensão sem julgamentos e uma atitu-
de aberta, presente e receptiva. 

A formação para o cuidado 

A vida societal em nossos dias remete-nos, diretamente, 
ao apego material, de modo que o ser humano prima cada 
vez mais pelo consumo e pela demonstração daquilo que con-
some, especialmente nas redes sociais, e, em consequência 
disso, abre mão, muitas vezes, de valores essenciais que lhe 
permitiriam interiorizar-se e buscar o equilíbrio corpo-men-
te-espírito. Tal condição instalou-se em homens e mulheres, 
levando-os a esquecer da importância do vir-a-ser, e, dessa 
forma, há a negação de si mesmos. 

Isso não é nenhuma novidade, porque, de acordo com 
Duarte Júnior, a Revolução Industrial significou um radi-
cal processo de reeducação do corpo humano, visto que, para 
nos sentirmos pertencentes à sociedade, esse corpo precisou 
adaptar-se a um esquema produtivo que se mostra indife-
rente às suas necessidades e ritmos vitais, isso tudo de ma-
neira acelerada. 

O corpo do operário, portanto, precisava mais e mais ser regrado 
e submetido ao ritmo industrial do trabalho. Toda energia devia 
ser canalizada para a produção, sem desperdícios fúteis e inúteis 
do ponto de vista da confecção de mercadorias. Festas e prazeres, 
assim, haveriam de ser reduzidas e controladas a fim de se econo-
mizar energia produtiva (2001, p. 48).

Podemos perceber esse cenário quando ouvimos em 
todos os âmbitos a queixa da falta de tempo, o excesso de 
trabalho, a falta de lazer e de maior contato com a família, 
sendo o consumo pouco consciente um lenitivo para a frus-
tração. Ainda, assistimos ao avanço desenfreado da ciência 
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e da tecnologia, mas, como nem tudo o que é pesquisado pa-
rece apresentar soluções, nem todas as pessoas aproveitam o 
avanço tecnológico a seu favor, observamos incrédulas o nú-
mero crescente de pessoas doentes e um novo vício que rouba 
nossas horas: estar permanentemente conectados na web. 

Compreendendo o drama do mundo moderno e pós-
-moderno, somado ao relato dos participantes que eviden-
ciaram a importância de olhar o cuidador, tomar consciência 
do próprio corpo e ter esperança na renovação a partir da 
vontade de se transformar, consideramos fundamental pen-
sar em uma antropologia que resgate o cuidado do ser, há 
muito tempo deixado de lado em detrimento do ter. Sendo 
assim, esse ser humano “potencializou sua capacidade de 
dar sentido às coisas, inventando e reinventando com o uso 
da ciência, porém tem dificuldade de agir eticamente e não 
consegue dar sentido para sua própria existência” (Martins, 
2009, p. 89).

Nesse sentido, buscamos na antropologia essencial pro-
posta por Leloup (1998) tal ressignificação, uma vez que, em 
sua obra, o autor propõe um paralelo entre a escada de evo-
lução da consciência e a escada de nosso corpo. Apoiando-
-nos nessa teoria, convidamos os participantes a viver uma 
jornada consciencial da planta dos pés até a cabeça, por meio 
de uma leitura física, psíquica e espiritual, estruturada em 
uma ampliação da consciência, como indica a Figura 11. 
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Figura 11 – O corpo e a consciência
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Trata-se de uma escada cujas partes mais altas apoiam-
-se sobre as mais baixas, como podemos ver na Figura 11. 
Assim, se a base não for sólida, o que está no alto não poderá 
se sustentar.

Podemos imaginar nosso corpo semelhante a uma árvore. Se a sei-
va está viva em nós, ela desce a nossas raízes e sobe até os mais 
altos galhos. É do nosso enraizamento na matéria que depende 
nossa subida para a luz. É da saúde de nossos pés e de seu enrai-
zamento, é da força e da elasticidade de nossa coluna vertebral, é 
da abertura e fechamento de nossas mãos, que pode nascer o gesto 
vivo (Leloup, 1998, p. 18).

Ao entendermos a importância do nosso primeiro local 
de memória, as atividades antes relatadas, envolvendo pés 
e tornozelos, remetem à fase intrauterina e ao nascimen-
to. Segundo Leloup, o contato com os pés é importante nos 
agonizantes. Ele diz que: “[...] um belo presente que se pode 
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dar a uma pessoa que está morrendo é o de acariciar e tocar 
seus pés” (1998, p. 38). Isso porque, no último instante de 
sua existência, a pessoa vive momentos de regressão e reen-
contra a criança que está nela. Para o autor, algumas vezes, 
é imediatamente antes de morrer que a criança ferida pode 
ser curada em nós mesmos. 

Outra articulação que o grupo destacou foram os joelhos, 
pois muitas das memórias impressas foram sobre o prazer 
de se sentar no colo da mãe, do pai, de um amigo ou sobre 
a carência, por talvez nunca termos sido colocados no colo 
de alguém. É importante destacarmos que, nesse movimen-
to, os joelhos se relacionam ao peito, aos seios, bem como à 
fase de amamentação. Assim, ao mesmo tempo em que pro-
cedemos a uma anamnese dos joelhos, estamos fazendo uma 
anamnese das lembranças ligadas à nossa boca, à nossa ora-
lidade. Tais lembranças podem estar ligeiramente relaciona-
das a sintomas patológicos, como transtornos alimentares e 
abuso de substâncias psicoativas, entre outros, que podem 
ser desencadeados em diferentes fases da vida. “Em alguns 
casos, faltou o seio da mãe ou não são boas as memórias 
do período de desmame e da relação com o seio materno. A 
vida adulta guarda as impressões deste momento da nossa 
existência porque a criança sempre está presente em algum 
lugar de nós mesmos” (Leloup, 1998, p. 56).

Leloup também chama atenção para a dificuldade que a 
pessoa pode desenvolver em beijar e ser beijada por alguém, 
já que essas lembranças estão relacionadas, também, à boca. 
Na tradição romana, Plínio, o Ancião, assinalava o caráter 
religioso dos joelhos. Na época, tocar os joelhos de alguém 
significava pedir-lhe proteção, pedir-lhe para ser adotado 
como filho ou filha.
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Quando os participantes caminharam pela sala, olhan-
do-se uns nos olhos dos outros, tocaram no joelho de outro 
membro do grupo, simbolizando um pedido de proteção, como 
se a pessoa escolhida o pegasse no colo, na tentativa de pro-
teger-lhe, cuidar-lhe. Depois, as duplas trocaram de posição. 
Socializaram o sentimento de estarem gratos pela atividade, 
por lhes trazer recordações da época em que foram cuidados, 
uma vez que as lembranças recentes de cuidado remetiam 
somente ao cuidado deles aos seus pacientes ou às pessoas 
queridas. Seguindo a proposta de Leloup, foi solicitado que 
pensassem no peso que carregavam e que, colocando-se de 
joelhos no chão, oferecessem esse peso ao Criador. No estudo 
sobre essa articulação, existe um sentido profundo de nos-
sa dignidade de filhos. Nessa perspectiva, é importante que 
dobremos os joelhos para depois nos mantermos de pé mais 
firmemente. Nas palavras do autor:

Inclinado sobre a terra, a fronte entre os joelhos [...] Algumas ve-
zes em nossa vida, este gesto pode nos ajudar. Quando não temos 
palavras ou frases para rezar, para dizer de nossa angústia, de 
nossa secura. Colocar a cabeça entre os joelhos é uma forma de 
pedir bênção ao céu. É voltar a ser o filho e a filha, bem amados de 
Deus (1998, p. 58).

Levando em consideração tais palavras, compreende-
mos a importância de um olhar e de um cuidado de si, para 
que esses profissionais e estudantes possam cuidar de seus 
pacientes. Ainda baseando-nos na teoria de Leloup, sobre 
o processo de anamnese descrito anteriormente, na redes-
coberta do próprio corpo e na ampliação da consciência de 
si, destacamos o desenvolvimento das fases correspondentes 
às consciências anal, genital, familiar e social. Dentro desse 
enfoque, o autor sugere que:
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Deixemos subir as memórias que atingiram nosso coração, que o 
enfraqueceram ou que o fortaleceram, que impediram nossa respi-
ração. Lembremo-nos também dos momentos em que o Sopro cir-
culava com a liberdade e a felicidade em nós. Dos momentos em 
que nos sentíamos levados pelo Sopro. Em que não respirávamos 
mais, mas éramos respirados pela vida. Nosso corpo guarda não só 
cicatrizes das memórias negativas, mas também guarda as memó-
rias positivas de beleza e felicidade (1998, p. 116). 

Após a anamnese psicológica, passamos a realizar a 
anamnese simbólica, pedindo que os sujeitos se dividissem 
em grupos de quatro pessoas, improvisando uma cena 
que considerassem relevante em suas vidas ao nível das 
consciências que estavam sendo trabalhadas, reproduzindo-a 
com a ajuda do grupo. Improvisada a primeira cena, o grupo a 
modificou, dando um desfecho diferente à história, contando 
o final que gostariam que tivesse acontecido. Enfatizamos, 
desse encontro, o poder de transformação da realidade. 
Uma vez que todas as primeiras cenas foram negativas 
e estiveram relacionadas à perda (morte) e doenças. E 
quando transformadas passaram a ter conotação de cura, 
sentimentos de paz e tranquilidade. 

Isso foi possível pela oficina estar apoiada em uma teo-
ria que não dissocia os saberes e contempla o ser humano na 
integralidade de suas dimensões. O saber do corpo não foi se-
parado do saber da mente, o saber sensível não esteve disso-
ciado do conhecimento inteligível. A racionalidade moderna 
silenciou os saberes do corpo que permitem o ser humano co-
nhecer a si mesmo, de modo que precisamos, hoje, deixá-los 
emergir, para que se amplie nossa sensibilidade e percepção. 

Em sua obra O sentido dos sentidos: uma educação para 
o sensível, mais precisamente no terceiro capítulo, Duarte 
Júnior (2001) distingue o saber do conhecer, esclarecendo 
que o primeiro está associado ao sensível e se elabora com 
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base nas experiências sensoriais transformadas em apren-
dizagens significativas, ao passo que o segundo refere-se ao 
inteligível, utilizando signos lógico-racionais que se articu-
lam de forma abstrata no nosso cérebro produzindo o conhe-
cimento. O autor destaca, ainda, que o saber sensível, nossa 
primeira forma de apreensão do mundo, aliado à expressão 
por meio da arte, constitui-se em uma das possibilidades 
transformadoras da existência, pois promove e desenvolve 
as percepções da realidade vivida e refletida. 

Capra (2005) também afirma a eficácia da arte para 
desenvolver e refinar a capacidade natural dos seres, a fim 
de que possam se expressar e se conhecer. O autor salienta 
que a arte pode ser um instrumento poderoso para ensinar o 
pensamento sistêmico, além de reforçar a dimensão emocio-
nal e sentimental, conduzindo o ser humano em sua cami-
nhada de transformação.

Em relação a esse emaranhado de teorias e práticas de 
viver o conhecimento e conhecer a própria vida, o que mais 
chama nossa atenção é o vínculo evidente entre educação e 
saúde. Nesse sentido, encontra-se em Martins (2009), assim 
como na antropologia essencial de Leloup (1998), inúmeras 
referências a essa afinidade. Ambos autores resgatam em 
seu discurso a antropologia desenvolvida pelos terapeutas 
de Alexandria, que compreendem o ser humano sem disso-
ciar seu corpo físico (soma) e sua mente (psique). Para os 
terapeutas do deserto, como eram conhecidos, a essas duas 
dimensões acrescenta-se mais uma, denominada pneuma, 
traduzida pela cultura judaico-cristã como espírito (espíri-
tus), o sopro vital, o espírito de Deus doador da vida. O pneu-
ma perpassa todas as dimensões humanas e, desse modo, 
constitui o ser vivo presente no mundo.
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O pneuma não nega nem reprime as outras dimensões, ele leva-as 
a um verdadeiro equilíbrio existencial, consequentemente à har-
monia do homem, pois harmoniza o ser. O pneuma equilibra os 
instintos do soma, fazendo-se conhecer melhor e a ter autocontro-
le; assim acontece também com a psique, pois o pneuma faz com 
que o homem não seja vítima e objeto das suas próprias paixões e 
estados psicológicos patológicos; ele leva a pessoa a conhecer mais 
sua psique, sua alma e a ser sujeito das suas paixões, dominando-

-as e sabendo lidar melhor com elas para seu bem e o bem do outro 
(Martins, 2009, p. 90). 

A antropologia dos terapeutas de Alexandria mostra 
que a cultura é parte importante no processo de dar sentido à 
vida, pois, conhecendo o universo, homens e mulheres desen-
volvem maior autoconhecimento, aprendem a lidar melhor 
consigo e com os outros, constituindo sua autonomia e identi-
dade, qualidades que foram socializadas pelos participantes.

Assim sendo, retomamos a subida da escada da cons-
ciência proposta por Leloup concomitantemente às significa-
ções emergentes da oficina realizada, e compreendemos que 
algumas pessoas, impelidas pelo desejo interior, tornam-se 
livres em relação à essa imagem social e atingem uma cons-
ciência autônoma.

Além da consciência autônoma, alguns seres humanos 
descobrem a consciência do self,2 da verdade, da vida. Se-
gundo Jung, cada um de nós, seres humanos, possuímos um 
sentimento de totalidade, isto é, “[...] um sentido poderoso 
e completo do self. E é do self (o si mesmo) – totalidade da 
psique – que emerge a consciência individualizada do ego à 
medida que o indivíduo cresce” (2002, p. 128).

A partir das práticas desenvolvidas na oficina de forma-
ção ético-estética, os participantes passaram a falar mais so-

2	 Para	Jung	(2002),	self	é	a	totalidade	da	psique,	de	modo	que	emerge	a	consciência	
individualizada	do	ego	à	medida	que	o	 indivíduo	cresce.	Em	português,	pode	ser	
traduzido	como	o	eu	ou	si	mesmo.
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bre si para os outros. Isso foi de suma importância no processo, 
uma vez que Leloup (2006), em sua teoria, compreende que a 
realidade não é subjetiva, nem objetiva, é o “terceiro incluso”, 
no qual as duas dimensões imaginariamente tornam-se uma 
só instância. “Nós construímos o real, ele é o encontro de um 
sujeito e um objeto; o Real é este encontro, o terceiro incluin-
do sujeito e objeto sem misturá-los, sem opô-los” (2006, p. 18). 

Nossa oficina foi permeada por essas dimensões, e, em 
lugar de denominá-las sujeito e objeto, ao serem entendidas 
como o terceiro incluído, foi, talvez, mais adequado ao sig-
nificado dos encontros, utilizarmos o termo sujeito-sujeito. 
Dessa união emergiram significações como: autoconheci-
mento, compaixão, luz, amor, força, divino. 

O cuidador como herói

Como humanos, além de sermos muito complexos, com-
postos pelas dimensões física, psíquica, espiritual, sociocul-
tural e natural, também estamos repletos de emoções, sen-
timentos, ideias e sensações que podemos manifestar por 
meio de símbolos, arquétipos e mitos. A linguagem, verbal 
e não verbal, perpassa as atividades humanas, às vezes só 
no nível da imaginação, outras necessita de representações 
sonoras, gestuais ou imagéticas para nos fazermos entender. 

A proposta da formação ético-estética esteve centrada 
no autoconhecimento e no acesso a novos conhecimentos e 
saberes, além de oportunizar aos participantes trocas afe-
tivas em um ambiente em que a transcendência estivesse 
relacionada aos processos educativos e cuidativos. Concor-
damos com as palavras de Weil, Leloup e Crema, quando di-
zem que “[...] é uma grande aventura tornar-se humano, ser 
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sujeito da própria existência, dotado de um semblante único 
e assumir a direção dos próprios passos, realizando, assim, 
a promessa inerente ao seu mistério” (2003, p. 42). Para isso 
convocamo-nos a existir...

Foi pensando nos passos que todos nós precisávamos 
dar nessa fase da existência, que fizemos a escolha de uti-
lizar o labirinto, para que, dessa forma, fosse possível sim-
bolizar a nossa aproximação ao objetivo final. Esse objetivo 
encontra-se simbolizado no centro do labirinto arquitetado 
por Dédalo, local que indica a interioridade do ser huma-
no. A construção que se caracteriza por sua complexidade 
simboliza também os impasses que retardam a chegada à 
meta traçada pelo caminhante. No entanto, todas as voltas 
conduzem ao mesmo ponto central, indicando os perigos do 
trajeto e a superação dos obstáculos. Essa atividade foi uma 
das mais interessantes para o grupo, sob o ponto de vista do 
autoconhecimento.

A origem do labirinto está no mito de Teseu. O herói e 
treze jovens foram encerrados no labirinto do Minotauro, si-
tuado no palácio cretense de Minos. Conta o mito que o amor 
de Ariadne ajudou Teseu a encontrar o caminho de volta, 
pois ela dera-lhe um novelo de fio, que Teseu desenrolava ao 
ir penetrando na labiríntica escuridão. E, dessa forma, se-
guindo o rasto deixado pelo fio, ele e os jovens conseguiram 
retomar o caminho de volta. 

A maioria dos participantes do estudo, assim como Te-
seu e seus colegas, achou mais fácil retornar ao ponto de par-
tida do que se embrenhar na vivência para tentar atingir a 
meta. Contudo, ao chegarem ao centro, alguns participantes 
comentaram que necessitariam fazer determinadas ativida-
des com mais foco e concentração, aspectos que o labirinto 
exige em sua trajetória, refletindo, também, sobre o equilí-
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brio, a perseverança, a calma, o medo de se perder naquele 
trajeto, de não conseguirem aceitar determinadas coisas, os 
objetivos pessoais, as diferenças entre as expectativas pró-
prias e as dos outros. Como aponta Maffesoli: 

O laço social se elabora a partir dos momentos vividos conjuntamen-
te. Já não se espera a Salvação num Paraíso (celeste ou terrestre) 
longínquo, ele é vivido, hic et nunc, num instante eterno. Tudo está 
em movimento, é eventual, efêmero (2009, p. 28, tradução nossa).

Em continuidade, foi conduzida uma visualização, na 
qual preceptoras e estudantes precisaram utilizar a imagi-
nação para entrar novamente no labirinto, percorrê-lo até 
o centro e procurar a saída. Dessa vez, porém, precisariam 
fazer um desenho. Os labirintos expressaram os obstáculos 
externos enfrentados, associados à dificuldade de concentra-
ção; as lutas cotidianas e os recursos que cada um possui 
para enfrentar os problemas; os desafios vividos cotidiana-
mente e como é possível utilizar táticas diferentes para en-
contrar saídas aos entraves que a vida apresenta.

No desenho criado por uma participante verificamos 
vários percalços ao longo do percurso, mas o objeto encon-
trado no labirinto foi um coração, já no desenho de um es-
tudante apareceu o símbolo da espada. Assim como apre-
sentam esses exemplos, em todos os outros trabalhos houve 
objetos que mostraram os limites e as possibilidades de cada 
participante para libertar-se dos seus medos e enfrentar os 
desafios pessoais como verdadeiros heróis e heroínas. A ima-
gem labiríntica é uma fonte inesgotável de significados. Sua 
estrutura espacial arquetípica remete  às tortuosidades das 
cavernas escuras e, aos tenebrosos meandros do mundo sub-
terrâneo, no qual muitos heróis desceram numa viagem de 
purificação e autoconhecimento (Vitta, 2003).
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Teseu representa o mito do herói que, para obter a liber-
dade pessoal, precisa libertar a Grécia de muitos monstros. 
A primeira luta foi com o cruel Perifete, a segunda, com o 
gigante Sífis, a terceira, com a devoradora porca de Crômion, 
a quarta, com o assassino Cirão, a quinta, com o sanguiná-
rio Damastes, assim venceu as primeiras etapas derrotando 
esses monstros e chegou a Atenas. Todavia, os desafios de 
Teseu não terminaram nessas batalhas, continuaram até ele 
chegar ao palácio de Minos, onde enfrentou o Minotauro que 
se encontrava no labirinto. O herói escapou de todas as si-
tuações mencionadas e de muitas outras e assumiu o poder, 
e Atenas transformou-se na capital. Sua vida continuou sen-
do um sem fim de combates, todos vitoriosos, até que, can-
sado de lutar, ele retirou-se na ilha de Ciros, onde teve uma 
morte traiçoeira e trágica (Brandão, 2000).

Como Teseu, os cuidadores precisam enfrentar “mons-
tros” todos os dias, suas lutas são intermináveis. Embora 
não tenhamos de salvar o mundo, de certa forma, todos so-
mos heróis, quando enfrentamos uma profunda transforma-
ção interior ou quando abandonamos uma condição segura 
para assumir outra que nos liberta e nos faz amadurecer. 
Como observamos na fala de Campbell:

Ao dar-se conta do verdadeiro problema – perder-se, doar-se a al-
gum objetivo mais elevado, ou a outrem – você percebe que essa, 
em si, é a provação suprema. Quando deixamos de pensar priorita-
riamente em nós mesmos e em nossa autopreservação, passamos 
por uma transformação da consciência verdadeiramente heróica 
(1994, p. 134).

Os labirintos produzidos nessa atividade demonstraram 
a importância de utilizar a arte, a literatura e a mitologia 
na humanização da saúde, assim como outras metodologias 
participativas que sejam capazes de contribuir na formação 
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em serviço dos profissionais atuantes e na formação inicial 
interprofissional. Existe uma analogia entre o labirinto e a 
mandala, pois ambas as formas são circulares, conduzem ao 
centro, à interioridade do ser humano. Segundo Chevalier e 
Gheerbrant: 

A mandala é uma imagem ao mesmo tempo sintética e dinamogê-
nica, que representa e tende a superar as oposições do múltiplo e 
do uno, do decomposto e do integrado, do diferenciado e do indife-
renciado, do exterior e do interior, do difuso e do concentrado, do 
visível aparente ao invisível real, do espaço-temporal ao intempo-
ral e extra-espacial (2002, p. 586).

As mandalas favorecem à meditação e são integradoras, 
exercendo as funções de conservar a organização psíquica 
bem como de restabelecê-la, além de ser estimulante da cria-
tividade. Assim, os cuidadores enquanto heróis do cotidia-
no precisam ser extremamente criativos para lidar com as 
dificuldades existentes, como a falta de tempo, de recursos 
materiais, de espaço físico adequado, e o excesso de trabalho, 
não precisam sacrificar suas vidas, mas criar uma nova for-
ma de ser na vida que temos.

Algumas reflexões finais 

Processos educativos ético-estéticos são indispensáveis 
nas experiências de vida fundamentadas em um ideal de re-
conhecimento mútuo. Consideramos que o pensamento sim-
meliano deu a possibilidade de vislumbrar vivências basea-
das em sentimentos e emoções como sociação, criando laços 
e teias, na construção de uma forma possível de vida, carac-
terizada pela redução da dicotomia entre as polaridades que 
aqui aparecem como mutuamente constitutivas. 
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Com essa base ética atrelada ao significado de socia-
lidade, também podemos pensar nos imensos desafios e di-
ficuldades que se apresentaram no tempo-espaço comum e 
complexo da oficina ao ser vivenciado pelos participantes, 
como seres humanos contemporâneos que se transformam, 
ou, ao dizer da teoria maffesoliana, transfiguram-se, ao mo-
dificar-se constantemente na busca de um ideal comunitário 
no qual se reconhecem. Destacamos, assim, o papel da arte, 
do jogo e de práticas pouco comuns para o que é hoje a for-
mação dos profissionais na área de saúde. 

Entretanto, além de entendermos que a descrição dos 
encontros da oficina, na qual foram utilizadas atividades 
arteterapêuticas, pode ser uma maneira de perceber aquilo 
que se constituiu na especificidade do PET-Saúde Redes, o 
grupo ganhou um caráter de dinamismo ao construir a tessi-
tura baseada na intersubjetividade e na elaboração de signi-
ficados que nos conduziram a nossas interpretações.

Esta pesquisa propôs uma visão ampla que entende o 
ser humano como multidimensional, com a capacidade de 
estabelecer relações com outrem, de sentir-se integrado ao 
mundo, e isso demanda uma formação integrativa. Nesse 
sentido, mencionamos a contribuição que os processos edu-
cativos ético-estéticos e arteterapêuticos promoveram na 
saúde dos participantes. O autoconhecimento, a transforma-
ção de afetos, o reconhecimento de valores e a transcendên-
cia da realidade cotidiana possibilitaram-nos experimentar 
um equilíbrio biopsicoespiritual, que encontra sustentação 
em um corpo saudável. Desse modo, estimular a tomada de 
consciência e aprender a cuidar de si e dos outros são tarefas 
que acontecem dentro da integralidade do humano.

Essa consciência proporcionou aos sujeitos o enfrenta-
mento de sentimentos e atitudes que, às vezes, apresentam-
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-se como opostos ao que se almeja, isto é, empatia, compai-
xão, humildade, benevolência, fraternidade, generosidade, 
justiça, altruísmo, caridade, amor próprio e ao próximo, de 
forma a propiciar alternativas mais criativas de viver e con-
viver que podem dar sustentação a uma real ação humani-
zada na rede de atenção à saúde. 

A realização da formação ético-estética para o cuidado, 
no processo de desenvolvimento e qualificação dos partici-
pantes do grupo tutorial, alinha-se aos pressupostos aqui 
apresentados, tendo em vista que permitiu o aprendizado 
sobre si, sobre os outros, com os outros e entre si, seguindo 
o fio condutor para a consciência do self, fio que os trans-
portou através das vivências inventivas ao centro. Algumas 
dessas atividades foram replicadas, outras reinventadas, e, 
também, novas intervenções criadas pelos “petianos” com as 
outras equipes de saúde, como os leitores poderão acompa-
nhar nos capítulos que seguem.
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Introdução

Uma formação inovadora em saúde precisa levar em 
conta a produção de subjetividades e intersubjetivi-
dades e dialogar com o sistema de saúde vigente, a 

gestão de ensino e a humanização do cuidado, na construção 
de um significado ético-estético da existência que possibilite 
produzir relações dialógicas e reflexões sobre cada ação no 
espaço dos processos educativos em saúde interprofissional. 
A reinvenção ética-estética da existência implica, assim, co-
nhecer-se, compreender o outro e o mundo (Scholze, 2007).

Na relação interativa entre pessoa e sociedade, é possí-
vel potencializar o desenvolvimento de processos educativos 
éticos, estéticos e arteterapêuticos em vários setores da ex-
periência e da atividade humana, tendo em vista seu caráter 
de valorização do ato criador, da sensibilidade, da sociabi-
lidade e da formação dos sujeitos. Essa interação pode ser 
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capaz de atar fios que, pouco a pouco, vão tecendo uma rede 
de inter-relações.

Portanto, o processo formativo na área da saúde ne-
cessita priorizar a educação interprofissional (EIP), que, se-
gundo a Organização Mundial da Saúde, “[...] ocorre quando 
duas ou mais profissões aprendem sobre os outros, com os 
outros e entre si para a efetiva colaboração e melhora dos 
resultados na saúde” (World Health Organization, 2010). A 
EIP visa promover a colaboração interprofissional (CIP), que 
acontece quando alunos/profissionais, pacientes/usuários/
famílias e comunidades desenvolvem e mantêm relações de 
trabalho interprofissionais e de atenção comunitária, o que 
permite alcançar resultados positivos em/de saúde (Cana-
dian Interprofessional Health Collaborative, 2010). Dessa 
forma, as práticas colaborativas efetivam-se quando profis-
sionais de diferentes áreas prestam serviços com base na in-
tegralidade da saúde, envolvendo pacientes e suas famílias, 
cuidadores e comunidades para a atenção à saúde da mais 
alta qualidade em todos os níveis da rede de serviços (World 
Health Organization, 2010).

Nesse sentido, pensamos um processo educativo para 
preceptores e acadêmicos do Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde Redes de Atenção Psicossocial  
(PET-Saúde Redes) que possibilitasse um olhar mais atento, 
afetivo e sinérgico para a comunidade por parte da rede de 
atenção básica no território. Com base nessa proposta, ob-
jetivamos compreender os significados proporcionados pela 
vivência do labirinto ao grupo em estudo.

O grupo foi composto por sete profissionais que atuam 
no Sistema Único de Saúde (SUS) e sete acadêmicos de di-
versos cursos da área da saúde da universidade, selecionados 
pelo critério de assiduidade. Os participantes são de ambos 
os sexos, com faixa etária entre vinte e 56 anos e diferentes 
estados civis, todos moradores da cidade (ao menos durante 
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o período letivo). Foram atendidas as normas éticas exigidas 
pelo Ministério da Saúde para pesquisa com seres humanos.

A metodologia utilizada consistiu em uma oficina peda-
gógica, uma vez que a técnica se contrapõe às formas tradi-
cionais de educar, define-se pela produção cognitiva em gru-
po e promove uma inteligência e uma criatividade coletivas 
(Ormezzano, 2009). Para essa oficina, conforme consta no 
capítulo anterior, reservamos um encontro no qual foi rea-
lizada uma vivência com o labirinto, por entendermos que 
essa proposição permitiria não somente a autocognição, o 
diálogo interprofissional e outra percepção do território for-
mativo como também uma oportunidade de testar um modo 
de docência e atuação em saúde que pode trazer mudanças 
radicais nos moldes tradicionais, favorecendo a transdisci-
plinaridade. O labirinto representa os impasses, os desafios 
e as dificuldades vividas cotidianamente nas unidades de 
saúde pública e no espaço universitário. 

Assim, neste capítulos tratamos, inicialmente, da edu-
cação interprofissional em saúde e das relações sobre a lin-
guagem mítica na educação. Na sequência, procedemos à 
narrativa do labirinto e à interpretação de quatro desenhos 
cedidos pelos participantes, sendo essa atividade escolhida 
para mostrar parcialmente o teor da formação pelo fato de a 
considerarmos uma experiência exitosa. Posto isso, conclui-
remos com algumas reflexões finais.

Educação interprofissional em saúde

Considerando os conceitos anteriormente citados para 
EIP e CIP, identificamos como um dos pressupostos para as 
práticas os aspectos apresentados por Delors et al. (2000), 
de que é necessário nos organizarmos em torno de quatro 
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aprendizagens fundamentais, que serão ao longo da vida os 
quatro pilares da educação: aprender a conhecer (ou apren-
der a aprender, adquirir os instrumentos de compreensão), 
aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente), 
aprender a viver juntos (a fim de participar e cooperar com 
os outros em todas as atividades humanas) e aprender a ser 
(via essencial que integra as três precedentes).

Ainda como pressupostos, apontamos a aprendizagem 
de adultos, na qual aprendemos quando encontramos signi-
ficado nos conteúdos, e o conhecimento prévio do aprendiz e 
percebemos aplicabilidade no que se aprende. Enfim, esse é 
um tipo de aprendizagem baseada nas interações e na prática 
(movimentos de observação, simulação, ação) (Batista, 2012).

Outro aspecto importante a ser considerado na educa-
ção interprofissional é a falta de cooperação que observamos 
entre os membros das equipes técnicas, algo que começa na 
formação inicial, pois é nela que se prioriza o próprio fazer, 
em detrimento do agir e em colaboração para atender às ne-
cessidades dos pacientes, integrando os conhecimentos em 
equipe. Na maioria dos ambientes educacionais, os profis-
sionais de saúde são formados isoladamente, a socialização 
com os outros profissionais é negligenciada, a hierarquia é 
promovida e a tomada de responsabilidade e decisão indivi-
dual são quase que exclusivamente enfatizadas.

Nessa mesma linha, precisamos redefinir as neces-
sidades de qualificação por meio da proposta de mudança 
nos modelos assistenciais até então adotados com base nos 
princípios do SUS, o que provoca a discussão em torno da 
adequação da formação em saúde a essas novas demandas 
sociais, levando à publicação das diretrizes curriculares na-
cionais (DCNs). Cabe-nos observar que tais diretrizes não 
estabeleceram currículos básicos, mas, sim, um conjunto de 
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competências gerais e comuns a todos os profissionais da 
área da saúde, com uma valorização da capacidade de traba-
lhar em equipe, da participação ativa do aluno e da forma-
ção do pensamento crítico (Gonze; Silva, 2011). 

Entretanto, a implementação das DCNs pelas institui-
ções de ensino superior (IES) não foi imediata (e ainda não 
é em sua totalidade), o que provocou o estabelecimento de 
programas indutores, como o PET-Saúde e o Programa Na-
cional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 
(Pró-Saúde), com fomento financeiro para IES e municípios 
concretizarem as mudanças curriculares de acordo com as 
diretrizes. Observamos, então, a relevância de desenvolver 
um novo modelo de formação profissional, voltado para o 
multiprofissionalismo, a interdisciplinaridade, a promoção 
da saúde, a prevenção dos agravos e a intersetorialidade. 
Uma vez efetivada a educação interprofissional, a prática 
colaborativa ocorrerá de modo mais natural no cenário da 
ação dos profissionais da saúde, culminando em melhorias 
no atendimento à população do entorno (Batista, 2012).

Ainda, o Canadian Interprofessional Health Collabo-
rative (CIHC) (2010) definiu uma matriz de seis domínios 
de competência relacionados a conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores que moldam as decisões essenciais para a 
prática colaborativa entre os profissionais: comunicação in-
terprofissional, cuidado centrado no paciente/família/comu-
nidade, clareza de funções, funcionamento da equipe, lide-
rança colaborativa e resolução de conflitos interprofissionais.

O PET-Saúde proporciona o desenvolvimento dos seis 
domínios propostos pelo CIHC (2010), ao apresentar como 
pressupostos “[...] a promoção da integração ensino-serviço-
-comunidade e a educação pelo trabalho por meio do fomen-
to de grupos de aprendizagem tutorial no âmbito do desen-
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volvimento das redes de atenção à saúde” (BRASIL, 2013, 
p. 116), os quais se alinham àqueles apresentados anterior-
mente. Isso porque possibilita que estudantes, professores e 
profissionais de diferentes formações realizem ações de en-
sino, pesquisa e extensão no espaço dos serviços de saúde e, 
consequentemente, nas comunidades em que estão atuando, 
promovendo a integração, em perfeita harmonia, com os ob-
jetivos pedagógicos para a formação dos futuros profissionais 
e para a educação permanente daqueles que atuam nesses 
serviços, de forma que as práticas colaborativas sejam reali-
zadas, viabilizando, também, ações intersetoriais nas redes 
de atenção à saúde e com cuidado humanizado a usuários, 
famílias e comunidades.

As atividades dos grupos tutoriais, nos serviços de saú-
de e nas comunidades, confrontam os participantes com a 
realidade (aspectos estruturais, financeiros, biopsicossociais 
e culturais), o que os livros e as aulas tradicionais não pro-
porcionam. Os participantes deparam-se com todas as fragi-
lidades – tanto do ensino quanto da saúde e, principalmente, 
dos sujeitos, sejam usuários do sistema, profissionais, do-
centes ou estudantes –, o que impõe desafios de superações 
institucionais e, sobretudo, pessoais. Isso demanda que es-
ses atores estejam preparados do ponto de vista físico, psi-
cológico e espiritual, além de serem instigados a utilizar a 
criatividade, a arte e diversas metodologias que lhes propor-
cionem participar ativamente dos processos de educação de 
forma lúdica, prazerosa e significativa.

Linguagem mítica e educação

Nas vivências do cotidiano, imagens, gestos e ações es-
tão conectados entre si. As manifestações das dimensões hu-
manas podem ser consideradas como linguagem na execu-
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ção plástica e nas vivências ético-estéticas. Neste trabalho, 
propomos que os participantes aprendessem a lidar com a 
expansão da consciência, e que essa experiência lhes possi-
bilitasse criar referenciais na construção de valores estru-
turais de sua formação, tendo em vista que o ser humano, 
além de um ser complexo composto por suas dimensões físi-
ca, psíquica, espiritual, social e cultural, é um ser simbólico, 
repleto de emoções, sentimentos, ideias e histórias. 

É envolto por essa teia de relações que o homem/mulher 
percebe a si, ao outro e ao universo. Nesse processo, a lin-
guagem está presente perpassando as atividades humanas, 
muitas vezes, de forma imaginativa, e a pessoa necessita de 
representações simbólicas para se fazer entender. Duarte 
Júnior, ao tratar da educação e do modo como se dá o ato do 
conhecimento, considera a capacidade humana de atribuir 
significações, ou seja, entende que a consciência do homem/
mulher decorre de sua dimensão simbólica, ressaltando a 
fundamentalidade dos símbolos nesse processo: “Por inter-
médio dos símbolos o homem transcende a simples esfera fí-
sica e biológica, tomando o mundo e a si próprio como objetos 
de compreensão” (2008, p. 15).

A linguagem é uma tentativa de tornar visível, de dar 
forma aos sentimentos e às experiências de cada um, por 
meio dela, a realidade revela-se e se torna existência. Se-
gundo Pelizzoli, 

A relação primeira do homem ao mundo é um gozar a vida; pela 
afecção e sensibilidade se constrói a interioridade, a partir de seu 
espraiar-se do intercâmbio do indivíduo – atração e contração – 
com o mundo e com as coisas de que ele vive (1994, p. 72). 

Para o autor, a linguagem é a condição da existência 
e representa para o ser humano um meio de comunicação, 
visto que pelas estratégias textuais podemos expressar a 
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subjetividade. Sendo possível estabelecer uma relação com a 
sensibilidade, capaz de revelar ao sujeito sua posição dentro 
do mundo e de si mesmo. Porém, para que o ser humano 
possa simbolizar esse processo e entender o significado da 
vida neste planeta, a educação precisa dar espaço a uma am-
pliação da consciência.

Sendo assim, a proposta de nossa oficina era possibi-
litar experiências ético-estéticas que contribuíssem para o 
autoconhecimento e o acesso a novos conhecimentos, além 
de oportunizar aos participantes trocas afetivas, em um am-
biente em que a transcendência pelo sensível e inteligível 
estivesse relacionada aos processos educativos. Lembrando 
que tanto educar a si mesmo como educar o outro não é algo 
fácil, é algo complexo, que envolve o todo da existência hu-
mana. Dessa forma, é preciso ver o ser humano de maneira 
integral, harmonicamente relacionado ao universo e capaz 
de mudar sua realidade.

Existe no pensamento mecanicista capitalista atual 
certa recusa à possibilidade de o homem/mulher transcen-
der, ampliar sua consciência, mas até para recusar essa pos-
sibilidade é preciso pensar sobre ela. Assim, ainda que de 
forma negativa, há no processo uma abertura à transcen-
dência. Martins também aborda essa questão e afirma que: 

Na busca de sentido está uma abertura à transcendência numa 
superação de limites do ser no mundo e do ser-com-os-outros, que 
rompe com a história e oferece sentido à existência, pois lança-se 
na busca do fundamento último com o ser primordial constituinte 
do ser humano (2009, p. 96).

A experiência de encontro com a consciência esbarra no 
fazer-se compreender. Afinal, utilizamos várias linguagens 
para expressar de forma compreensível nossas experiências 
e nossa transformação existencial. Reportando-nos a símbo-
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los, tentamos materializar por meio da ação o que antes per-
tencia somente ao mundo das ideias. Tarefa difícil, uma vez 
que no ocidente ainda se tem uma visão mecanicista do ser 
humano, desconsiderando, muitas vezes, seus componen-
tes míticos. Em seu dia a dia, entretanto, o homem exerce 
e desenvolve rituais que, efetivamente, estão relacionados a 
uma linguagem simbólica, mítica.

Para Silva e Ramalho, a natureza simbólica ou meta-
fórica da linguagem mítica sempre foi relacionada à arte. 
No entanto, em termos de apreensão teórica ocidental, essa 
relação ganhou expressivo corpus de investigação a partir 
da veiculação universal dos mitos gregos e suas caracterís-
ticas de integração em todas as atividades do espírito e seu 
trânsito para ação prática, é assim essencial ao ser humano, 
tanto quanto o ar, o sol e mesmo sua própria vida. Segundo 
os autores, é possível compreender a linguagem mítica como 
uma linguagem poética, “cuja qualidade principal é reme-
ter o ser humano para um universo lírico simbólico implici-
tamente, associado à experiência do belo” (Silva; Ramalho, 
2007, p. 240). Porém, quando reproduzida por uma ideologia 
alienante, para exercer controle sobre o comportamento hu-
mano, ela é repressora, podendo até ser destrutiva.

Nesse sentido, entendemos duas possibilidades de de-
senvolvimento da linguagem mítica: uma como fonte de au-
toconhecimento humano, a outra como repressão e controle 
pessoal e social. Abordamos nesta pesquisa uma perspectiva 
direcionada à primeira possibilidade. Sendo assim, necessa-
riamente, destacamos o papel de uma expansão da consciên-
cia, a fim de utilizar a linguagem mítica como experiência 
humana-existencial de maneira benéfica. Para isso, mito 
não pode opor-se a conhecimento, pode ser a materialidade 
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do antes desconhecido ganhando aderência e pressupostos 
teóricos na evolução da humanidade.

De acordo com Cunha (1992), os significados de mito e 
conhecimento relacionam o ser humano ao seu mundo. Os 
termos mythos e logos possuem o mesmo significado em gre-
go: fala. Mythos é uma fala que narra a experiência do nar-
rador, entretanto, logos é uma fala que descreve o que ocorre 
na própria realidade.

Assim como Cunha, Proa compreende que o logos não 
decreta a morte do mythos; pelo contrário, tenta colocá-lo 
a seu serviço. Desse modo, a passagem do mythos ao logos 
não equivale à passagem do irracional ao racional, ou da 
ignorância à ciência segura e confiável. O fato é que tanto 
mythos como logos referem-se à linguagem, o que nos tira 
da animalidade, determinando que nosso mundo seja suma-
riamente de palavras, signos: “As palavras se inscrevem no 
mundo e nessa inscrição o criam” (2004, p. 125). 

Nesse sentido, não podemos dissociar os sujeitos do 
mundo e o mundo dos sujeitos. Esse é um ensinamento tam-
bém lembrado por Freire: “Se os homens são produtores des-
ta realidade e se esta, na ‘inversão da práxis’ se volta sobre 
eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é 
tarefa histórica, é tarefa dos homens” (1975, p. 23). Se o ser 
humano é capaz de fazer história por meio de uma lingua-
gem mítica, entendemos que o mito, aquela narrativa que 
sai do plano da abstração em forma de símbolos, é preenchi-
da, com substância, com sentido, torna-se fato e realidade.

Compreendemos assim o objetivo primordial da lingua-
gem simbólica: estabelecer uma conexão entre a experiência 
de fato vivida e a simbologia. A linguagem simbólica a que 
nos referimos aqui vai ao encontro da teoria de Jung, para 
quem os símbolos se relacionam à necessidade que o ser hu-
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mano tem de libertar-se de qualquer estado de imaturidade 
demasiadamente rígido ou categórico. “Estes símbolos di-
zem respeito à libertação do homem – ou a sua transcendên-
cia – de qualquer forma restritiva de vida, no curso de sua 
progressão para um estágio superior ou mais amadurecido 
de sua evolução” (Jung, 2002, p. 149).

Conforme a teoria junguiana, o sentido de totalidade e 
integridade é alcançado por meio de uma união do conscien-
te com os conteúdos inconscientes de sua mente, dela resul-
tando o que o psicólogo das profundidades denomina função 
transcendente da psique, que possibilita ao homem/mulher 
a plena realização das potencialidades do self. Os símbolos, 
portanto, fornecem ao ser humano os meios pelos quais os 
conteúdos do inconsciente podem penetrar o consciente, e são 
também eles próprios uma expressão ativa desses conteúdos.

Debruçando-nos sobre esse tema, reportamo-nos ao ní-
vel de simbolismo mais arcaico que Chevalier e Gheerbrant 
(2002) mencionam, ao tratarem de Trickster, herói mitológico 
dos índios winebagos, da América do Norte, que, inicialmen-
te, representa o período mais primitivo da vida, pois é domi-
nado por seus apetites. Jung (2002) também contribui para 
a compreensão dessa totalidade, quando, em sua teoria, afir-
ma que mais tarde, na mitologia de navajos, o personagem 
torna-se médico feiticeiro e suas práticas mágicas e seus lam-
pejos intuitivos o transformam em um mestre da iniciação, 
ajudando os homens e as mulheres a passarem de um mundo 
inferior para um mundo superior. A força de Trickster reside 
na faculdade que lhe é atribuída, de conseguir separar-se do 
corpo para voar pelo universo sob a forma de pássaro. Nesse 
caso, o pássaro é, efetivamente, símbolo da transcendência. 
Assim, de acordo com Jung (2002), esse simbolismo não res-
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tringe sua representação ao voo das aves, mas inclui qual-
quer movimento poderoso que signifique libertação.

Na primeira etapa da vida, quando o sujeito está forte-
mente ligado à família e ao grupo social, é preciso aprender 
a dar sozinho os primeiros passos, para que se possa evoluir 
em seus estágios. Da mesma forma, em um período mais 
avançado da existência, é necessário romper com a insatisfa-
ção e descobrir novas formas de viver e de dar sentido à vida. 
Sem dúvida, esse é um processo libertador, de descobertas e 
transformação.

Segundo Jung (2002), na vida do ser humano existe 
um conflito entre liberdade e segurança que o atormenta, 
podendo o ponto de encontro entre as duas polaridades ser 
desenvolvido por meio de ritos, que permitem às pessoas e 
aos grupos unir suas forças de oposição, deixando-os donos 
de si e alcançando um equilíbrio duradouro em suas vidas, 
mesmo quando se lançam ao coletivo. 

De modo geral, os significados ressaltados na pesquisa 
trazem a ideia comum da força do mito e a relação do mundo 
singular e sua projeção no universo simbólico coletivo. 

É perceptível a necessidade de transfiguração do mito como abs-
tração, ideia, inconsciente ou arquétipo, em materialidade – ima-
gem arquetípica, manifestação discursiva oral, escrita, pictural, 
escultural, folclórica, etc. (Silva; Ramalho, 2007, p. 258). 

O mito insere-se no real representando estruturas psí-
quicas do ser humano, que faz cultura. 

Nesse sentido, nos questionamos se uma oficina sob 
uma abordagem ético-estética permeada por diversos rituais 
que indicam um caminho de autoconhecimento e expansão 
da consciência pode possibilitar a transformação do ser e de 
sua realidade? Pensando em uma resposta positiva, de modo 
que esse processo possa despertar potencialidades e respon-
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sabilidades na criação de uma nova realidade para o univer-
so da educação e da saúde, confirmamos a necessidade de 
uma nova concepção de homem/mulher para um renascer da 
humanidade. De tal modo, esse movimento remete a Portal:

Renascer [é] possível pelo exercício da ampliação da consciência 
pessoal de todos [...] para a compreensão da responsabilidade de 
assumir um compromisso com sua própria renovação, criando con-
dições para reconhecermos uns aos outros, como partes da mesma 
humanidade, transmutando ódio por amor, individualismo por co-
operação e parceria, indiferença e desrespeito, por solidariedade, 
respeito e consideração. Princípios que, voltando a fazer parte de 
nossa vida cotidiana, nos auxiliarão em nossa evolução na tarefa 
de juntos reconstruirmos e elevarmos o padrão de vida de todos 
nós (2009, p. 14). 

Assim sendo, parece ser fundamental que, para a am-
pliação da consciência, aprendamos a confiar em nossa in-
tuição, presente em nosso verdadeiro ser, não se trata de 
negar a razão, mas de encontrar o curador ferido, o mestre-
-aprendiz e o herói, aqueles que simbolizam a capacidade 
humana de controlar “o selvagem irracional que existe den-
tro de nós” (Campbell, 1990, p. 9). Não somente como um ato 
de coragem, mas como uma autodescoberta da experiência 
de estarmos vivos e sermos capazes de transformar a reali-
dade na qual vivemos.

Diante de inúmeras possibilidades desenvolvidas nesse 
espaço construtivo de saberes que favorecem a transdisci-
plinaridade, de vários momentos de expressão e reflexão, o 
labirinto foi escolhido para representar o cotidiano nas uni-
dades de saúde e no espaço universitário.
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Vencendo o Minotauro

Escolhemos o labirinto porque esse desenho simboliza 
a busca humana de aproximação ao ponto central, à inte-
rioridade do sujeito. O caminho é único, todas as voltas con-
duzem ao centro, indicando perigos, falsas saídas, múltiplas 
distrações, mas, uma vez superadas as dificuldades, chega-
-se ao self. A imagem labiríntica se constrói em torno de um 
esquema que unifica duas figuras geométricas muito valori-
zadas na Antiguidade: o círculo e a espiral. Da primeira vem 
o significado de centro, o ponto interior que atrai e irradia as 
tensões da dinâmica circular, da segunda, a força viva e pul-
sante que se espalha na multiplicidade de ações (Vitta, 2003).

Assim, optou-se pela impressão de um banner, com ta-
manho de 3 m x 3 m, reproduzindo um labirinto celta, utiliza-
do pelos primeiros conversos ao cristianismo. Esse desenho 
encontrava-se gravado na entrada das igrejas primitivas, e 
os celtas percorriam o trajeto labiríntico com o dedo indi-
cador, para auxiliar na meditação dentro do templo. Essa 
atividade corporal foi sonorizada com música celta (Solo..., 
2003) na tentativa de manter sincronia entre os sentidos da 
vista e do ouvido. Sugeriu-se que os participantes percor-
ressem o labirinto seguindo pela entrada à esquerda até o 
centro e que, ao chegarem, como em um processo iniciatório, 
expressassem seus sentimentos. 
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Figura 1 – Labirinto celta
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Os participantes do grupo ponderaram como mais fácil 
fazer o trajeto de retorno até a saída do que se embrenharem  
no desconhecido com medo de perder-se e não atingir o pon-
to médio, essa espécie de santuário interior. Assim, talvez, 
porque o labirinto “[...] situa no centro a fonte de uma tração 
que empurra o herói ao desafio mortal” (Vitta, 2003, p. 108), 
alguns externaram a dificuldade de olhar para baixo, pois 
sentiram um pouco de tontura, outros se desequilibraram 
durante o percurso e relataram o fato de não conseguirem 
aceitar determinadas coisas, tornando-as, portanto, mais di-
fíceis – não pisar em determinada linha durante o caminho, 
por exemplo, significou um enorme desafio. O grupo ainda 
deu apoio a uma das participantes que sentiu dificuldade 
durante a caminhada. Surgiram, ademais, as diferenças en-
tre as expectativas próprias e as dos outros, assim como o 
que os usuários costumam esperar da equipe técnica da uni-
dade de saúde, como enfrentar a rotina e o perfeccionismo 
exagerado enquanto profissionais da saúde. Outros preferi-
ram nada verbalizar. 
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Em continuidade, foi conduzida uma visualização na 
qual preceptoras e estudantes precisaram utilizar a imagi-
nação para entrar novamente no labirinto, percorrê-lo até 
o centro e procurar a saída. Dessa vez, porém, precisariam 
focar nos obstáculos que poderiam encontrar ao longo da ca-
minhada: no centro encontrariam um objeto sagrado e car-
regado de mistério, um tesouro que os laurearia por terem 
conseguido chegar até lá vitoriosos. Eles, então, recolheriam 
esse artefato e o trariam consigo até o local do qual partiram. 
O relaxamento, o exercício de imaginação ativa e a elabora-
ção do desenho relativo a essa atividade também tiveram 
sonorização com música celta. 

Cada labirinto foi representado pelos participantes de 
modo a extrair um significado, como se observa nos exemplos 
a seguir, entregues pelos alunos para auxiliar na investigação. 

O labirinto Santuário do coração foi realizado por uma 
estudante, que explicou: 

No momento de passar no labirinto não consegui me concentrar, por-
que não me sinto à vontade com pessoas me olhando. E para desenhar 
não consegui relaxar, mas imaginei o que e como seria. Foi bem bom.

Figura 2 – Labirinto 1: Santuário do coração
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Percebemos na imagem vários entraves ao longo do per-
curso: pessoas, prédio, dinheiro, cruz, coração dividido, sím-
bolo de diferença, expressão de tristeza e, de modo bastante 
significativo, encontrado no centro do labirinto, um coração 
vermelho. O simbolismo dessa imagem reforça a noção de 
centro, por ser o órgão central do corpo humano. De acordo 
com Chevalier e Gheerbrant: 

Se o Ocidente fez do coração a sede dos sentimentos, todas as civi-
lizações tradicionais localizam nele, ao contrário, a inteligência e 
a intuição: talvez o centro da personalidade se tenha deslocado da 
intelectualidade para a afetividade (2002, p. 280). 

Mais adiante, os autores descrevem que: 

No mundo céltico, existe uma assinalada interferência semântica 
entre centro (em bretão, kreiz; galês, craidd; irlandês, cridhe) e 
coração. Essas três palavras derivam da raiz indo-europeia krd, 
coração, centro, meio, de que provieram os vocábulos latino, grego, 
armênio, germânico e eslavo para coração. As três línguas bretâ-
nicas usam um empréstimo romano para designar o coração (bre-
tão, kalon; cornualhês e galês, calon). Os textos irlandeses dizem, 
algumas vezes, para evocar a morte de um personagem vencido 
pela tristeza, que seu coração partiu-se no seu peito [...] (2002,  
p. 281-282).  

Essa citação remete não só ao coração central, objeto da 
vitória, mas também à morte simbolizada na cruz, à tristeza 
desenhada em um esboço de rosto e no coração partido. Todos 
obstáculos que, segundo a simbologia espacial, encontram-
-se no quadrante inferior direito, significando, provavelmen-
te, alguma relação com aspectos materiais, das sensações e 
dos instintos (Zimmermann, 1992).

As cores mais utilizadas foram verde, azul e laranja, 
que simbolizam cura, saúde, conhecimento, fidelidade no 
amor. De acordo com Portal (1996), o verde é o mediador en-
tre o frio do azul e o calor do alaranjado, é tonificante, tran-
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quilizante e traz esperança, e foi a cor escolhida para iniciar 
o desenho; já o azul é a mais profunda das cores, podendo 
perder-se no infinito, enquanto o laranja indica temperança 
e sobriedade.

Para um estudante, que desenhou o labirinto intitu-
lado São tantas as pedras..., a intenção foi expressar sua 
luta diária. Por isso, ele representou uma espada com a qual 
tenta vencer as querelas que lhe são apresentadas. “São 
tantas as pedras existentes, que somente com muito amor 
e calma conseguimos viver, buscando alternativas e meios 
para enfrentá-las”. Também aparece um relógio marcando 
14h30min, “[...] porque estamos, na maioria das vezes, cor-
rendo contra o tempo, talvez, tentando pará-lo, mas é ele 
quem nos pode fazer parar”. 

Figura 3 – Labirinto 2: São tantas as pedras...
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A espada, que pode ser o objeto sagrado para vencer os 
entraves, e o relógio, que representa o tempo como limite e 
leva a um sentimento de impotência, não estão dentro do 
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labirinto, mas desenhados acima dele; as pedras e as bar-
reiras estão do lado esquerdo; a espada e o relógio, na par-
te superior central e à direita. De acordo com a simbologia 
espacial, isso pode sugerir que os obstáculos encontram-se 
muito mais no passado, com a superação de alguns conflitos 
no aqui e agora por meio da criatividade. Entretanto, é no 
mundo do intelecto que se configura o conflito e, na cons-
ciência da finitude da existência, o medo de não atingir os 
objetivos ante os embates do tempo (Zimmermann, 1992). 

Nesse caso, a espada encontra-se ao lado das palavras 
luta-guerra, então, pode significar uma guerra interior, sob 
o duplo aspecto destruidor-criador. O relógio, próximo aos 
termos amor-calma, está simbolizado pelo movimento gi-
ratório das agulhas e pela imobilidade do centro. Segundo 
Chevalier e Gheerbrant, 

[...] o tempo simboliza um limite na duração e a distinção mais 
sentida com o mundo do Além, que é o da eternidade. Por definição 
o tempo humano é finito e o tempo divino infinito ou, melhor ainda, 
é a negação do tempo, o ilimitado (2002, p. 876). 

Mais uma vez, encontramos no simbolismo do cinza que 
inicia o traçado, por misturar preto e branco, uma relação en-
tre a morte terrestre (preto) e a imortalidade espiritual (bran-
co). Já o vermelho pode expressar o fogo, o amor ou o sangue 
derramado nos campos de batalha. Ao considerar as cores das 
pedras, o rubi pode ser indicada por ser a pedra do sangue 
que favorece o coração, o cérebro e a memória, e a almadina, 
que é uma pedra capaz de brilhar na escuridão, como teste-
munho da intensidade da vida (Chevalier; Gheerbrant, 2002).

O labirinto da Figura 4 foi desenhado por uma acadê-
mica, que relatou: 
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Esse labirinto demonstra os desafios do dia a dia, de como temos 
coisas para fazer; atarefados, muitas vezes nos esquecemos de nós, 
da família, dos amigos. E são eles que no final nos dão forças e 
apoio para não desistirmos e seguir em frente [...]. 

Figura 4 – Labirinto 3: Tempo ao tempo

 F
on

te
: a

ce
rv

o 
G

ra
ci

el
a 

O
rm

ez
za

no
. 

É interessante prestar atenção aos desenhos e às pala-
vras escritas acima do labirinto. Nesse caso, são termos que 
reforçam os sentimentos da acadêmica, que também se refe-
riu aos seres queridos: “E no momento da conquista, apesar 
de tantos obstáculos, eles estarão do nosso lado da mesma 
forma que durante o percurso”.

Em relação aos desenhos, o relógio parece ser o mais 
significativo dos quatro desenhos em preto, cor que pode 
provocar aflição e, ao mesmo tempo, firmeza nas adversida-
des. A máquina que mede as horas sugere a ligação com o 
tempo humano. Quando a acadêmica afirma que “temos que 
aprender a dar tempo ao tempo”, ela parece evocar as pala-
vras de Chevalier e Gheerbrant, quando escrevem que “[...] 
sair do tempo é sair completamente da ordem cósmica, para 
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entrar em uma outra ordem, um outro universo. O tempo é 
ligado ao espaço, indissoluvelmente” (2002, p. 877). De fato, 
quando aprendemos a observar tal relação, percebemos que 
o tempo pessoal varia conforme o nosso estado de espírito e 
as experiências que estamos tendo (Brennan, 2006).

Esse desenho do labirinto apresenta policromia, como 
o casal de mãos dadas, que contrasta com as palavras e os 
outros objetos desenhados somente em preto. A policromia, 
segundo Chevalier e Gheerbrant (2002), é símbolo da beleza 
natural, expressa em todas as suas cores. Objetos policrômi-
cos evocam riqueza vital e prosperidade, e traduzem a natu-
reza renovada. 

Parece que somente o casal policromo oferece à acadê-
mica o sentido de todos os termos utilizados: paciência, cal-
ma, tranquilidade, apoio, amor. Entretanto, a cor negra dos 
outros objetos pode expressar, em oposição, a negação da luz 
e da beleza das cores: impaciência, agitação, intranquilida-
de, desaprovação, desamor. Esses são aspectos vinculados à 
etimologia popular que relaciona Krónos com tempo e que 
evoca o deus Cronos, que se apresenta como um déspota que 
aprisiona e devora seus filhos; ou Saturno, o herói civiliza-
dor que traz paz, justiça e o trabalho sem fadiga (Brandão, 
2000).

O labirinto intitulado Encontrar uma saída foi criado 
por uma acadêmica, que assim expressou: “[...] o importante 
é entender os obstáculos que temos durante o caminho de 
nossa vida, nossa trajetória”. Entretanto, ela não desenha 
obstáculo algum, porque seu maior impedimento está no te-
mor de não encontrar o caminho de regresso ao ponto de 
partida. 
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Figura 5 – Labirinto 4: Encontrar uma saída
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A princesa minoica dera a Teseu um novelo de lã, que ele 
ia desenrolando à medida que penetrava no labirinto. Uma 
outra versão conta que o presente dado por Ariadne não foi 
um novelo, mas uma coroa luminosa. Uma terceira varian-
te indica que a coroa luminosa não havia sido dada por ela, 
mas por Afrodite, quando o príncipe ateniense desceu para 
buscar o anel de Minos. Brandão (2000) analisa que quiçá 
a relação entre fio e coroa luminosa possa refletir em “fio 
condutor de luz” como a luminosidade ideal para combater 
as trevas interiores.

No lugar em que deveria encontrar um tesouro está 
uma flecha indicativa do trajeto que deve ser seguido. A fle-
cha pode simbolizar o pensamento que conduz à luz, a luz 
que ilumina o espaço fechado e que, no sentido descendente, 
é atributo do poder da divindade. 

Ela indica a direção em cujo sentido é buscada a identificação, ou 
seja: é ao diferenciar-se que um ser consegue alcançar sua identida-
de, sua individualidade, sua personalidade. Ela é um símbolo de uni-
ficação, de decisão e de síntese (Chevalier; Gheerbrant, 2002, p. 435). 
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Ainda no desenho, as flechas pretas indicam o medo do 
erro, a negação da luz mencionada; significam aquilo que 
não é; isto é, as flechas apontam a saída, mas pela sua cor 
simbolizam o temor de não achá-la.

As cores usadas no Labirinto 4 foram vermelho, verde 
e roxo. A cor vermelha – escolhida para a cruz que inicia 
o desenho – pode indicar, segundo a simbologia das cores 
de Portal (1996), paixão, sangue, fogo e amor. O verde pode 
simbolizar a regeneração e a união do amor com a verdade. 
O roxo pode indicar amor à verdade e transformação triun-
fante sobre as trevas.

Os quatro labirintos selecionados para exemplificar a 
atividade desenvolvida demonstram a importância de se uti-
lizar a arte, a literatura e a mitologia na humanização da 
saúde, assim como outras metodologias participativas que 
sejam capazes de contribuir na formação em serviço dos pro-
fissionais atuantes e na formação inicial interprofissional. 

O Labirinto 1 expressa os obstáculos externos enfrenta-
dos pela estudante, associados à sua dificuldade de concen-
tração quando está sendo observada pelas pessoas do grupo. 
O Labirinto 2 remete às lutas enfrentadas cotidianamente 
e mostra os recursos que o sujeito dispõe para enfrentar os 
problemas. O Labirinto 3 também aborda os desafios vividos 
cotidianamente, mas somados ao apoio das pessoas amadas 
para resolver as dificuldades da profissão. Por fim, o Labi-
rinto 4 indica como é possível utilizar-se de táticas diferentes 
para encontrar saídas para os entraves que a vida apresenta.
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Considerações finais

Esta pesquisa propôs uma visão sistêmica segundo a 
qual o ser humano é, ao mesmo tempo, um ser biológico, psí-
quico, sociocultural e espiritual, com capacidade de estabele-
cer relações com o mundo, o que demanda, assim, formação 
integral. Nesse sentido, mencionamos a contribuição que os 
processos educativos ético-estéticos e arteterapêuticos pro-
moveram na saúde dos participantes. O autoconhecimento, 
a transformação de valores e afetos e a transcendência da 
realidade cotidiana possibilitaram-nos experimentar um 
equilíbrio biopsicoespiritual, que encontra sua manutenção, 
também, em um corpo saudável. Desse modo, aprender a es-
timular a tomada de consciência e o cuidar de si e dos outros 
são tarefas que acontecem dentro da integralidade da natu-
reza humana. 

Independentemente da formação inicial ou do curso que 
os participantes frequentam, os resultados que eles alcança-
ram não foram muito diferentes, pois estão muito mais su-
jeitos às pessoas em sua condição humana do que ao conhe-
cimento que cada área lhes proporciona. Segundo lembra o 
mito, cada um desses heróis e heroínas precisou entrar no 
labirinto (a vida) para vencer o monstro (os medos e desa-
fios) e sair sãos e salvos com a ajuda do fio (a rede). 

A realização das oficinas de educação ético-estética no 
processo de desenvolvimento e qualificação dos participan-
tes dos grupos tutoriais alinha-se aos pressupostos para  
EIP e a CIP aqui apresentados, tendo em vista que permitiu 
o aprendizado sobre si, sobre os outros, com os outros e entre 
si, seguindo o fio condutor e a luz para a consciência do self, 
a consciência da veracidade, da vida. 
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A consciência do self pode proporcionar aos sujeitos o 
enfrentamento de sentimentos e atitudes opostos ao que se 
almeja, isto é, empatia, compaixão, humildade, benevolên-
cia, fraternidade, afabilidade, generosidade, indulgência, 
justiça, altruísmo, caridade, amor próprio e ao próximo, de 
forma a propiciar alternativas mais criativas de viver e con-
viver que podem dar sustentação a uma real ação humani-
zada na rede de atenção à saúde.
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Introdução

O artigo 2º da Lei 8.080 determina que: “A saúde é um 
direito fundamental do ser humano, devendo o Esta-
do prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício” (Brasil, 1990). Dessa maneira, todo cidadão bra-
sileiro tem o direito de usufruir do Sistema Único de Saúde 
(SUS), direito regulamentado pela Lei nº 8.080/1990 e pela 
Constituição federal brasileira. Para que a população tenha 
acesso direto ao SUS, a Rede de Atenção Básica tem como 
responsabilidade proporcionar e facilitar esse contato. Sendo 
assim, o financiador de toda essa rede é o Estado (§ 1º), assim 
como também ele deve prover os fatores condicionantes para 
que o SUS atue de forma eficiente.
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A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a 
atenção básica (postos de saúde, centros de saúde, unidades de Saú-
de da Família, etc.). A partir desse primeiro atendimento, o cidadão 
será encaminhado para os outros serviços de maior complexidade da 
saúde pública (hospitais e clínicas especializadas) (Brasil, 2006, p. 5).

Nesta concepção, de que a saúde é um direito de todos 
e que todos devem ter acesso a ela, e com base na Rede de 
Atenção Básica, as Estratégias Saúde da Família (ESFs) fo-
ram fundamentadas com o objetivo de assistir as famílias 
e a comunidade de maneira próxima. As ESFs estão inclu-
ídas no Programa de Atenção Básica, dentro do SUS, e, de 
maneira descentralizada, atingem diretamente a população 
residente em cada bairro.

Ao pensar sobre as condições de preparo para o traba-
lho e o conhecimento adquirido pela equipe que atua dentro 
de uma ESF, é importante mencionar a Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde, segundo a qual “Os pro-
cessos de educação permanente em saúde têm como objeti-
vos a transformação das práticas profissionais e da própria 
organização do trabalho” (Brasil, 2009, p. 20). Esse tipo de 
processo caracteriza-se como:

[...] aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se in-
corporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. [...] se baseia 
na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as 
práticas profissionais. [...] pode ser entendida como aprendizagem-
-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das or-
ganizações. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na rea-
lidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências 
que as pessoas já têm. [...] considera que as necessidades de forma-
ção e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas ne-
cessidades de saúde das pessoas e populações (Brasil, 2009, p. 20).

Ter uma equipe devidamente preparada para oferecer 
um serviço que envolve o ser humano como um todo cumpre 
com a política de saúde voltada ao atendimento à população. 
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Mas, nesse quadro, o profissional não pode ser esquecido. 
Ter uma rede que funcione significa também dar essa aten-
ção integral à equipe.

Assim, Encontra-se na Portaria nº 2.488/2011 o compro-
misso do profissional de saúde com o paciente, é dever dele:

[...] participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta 
qualificada das necessidades de saúde, procedendo a primeira 
avaliação [...] e identificação das necessidades de intervenções de 
cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se responsabi-
lizando pela continuidade da atenção e viabilizando o estabeleci-
mento do vínculo (Brasil, 2011, p. 12).

Uma vez que o serviço prestado por uma ESF vai muito 
além dos cuidados físicos, observa-se que, muitas vezes, a 
equipe se vê despreparada no sentido de saber exatamente 
como agir, o que fazer e como se comportar diante das situa-
ções que a comunidade enfrenta.

Constata-se que, em certos casos, os profissionais não 
se sentem preparados para atender de forma precisa. Co-
mumente, o profissional de saúde encontra-se desassistido 
no serviço público de saúde, não sendo disponibilizado um 
apoio com o enfoque psicossocial necessário, tendo em vista 
as situações que esse profissional enfrenta durante a reali-
zação das suas funções.

É necessário refletir sobre as condições de preparo dos 
profissionais de saúde integrantes das Estratégias Saúde 
da Família. Na ausência de atenção voltada diretamente ao 
trabalhador, encontra-se um profissional que não é assistido, 
mas que precisa ser visto de forma integral, a partir de uma 
perspectiva psicossocial.

Assim, o presente estudo teve como objetivo promover 
o desenvolvimento de ações humanísticas a fim de qualifi-
car o processo de trabalho dos profissionais que atuam na 
atenção primária à saúde em especial na Rede de Atenção 
Psicossocial. 
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Métodos

Por iniciativa de Graciela Ormezzano e Franciele Sil-
vestre Gallina,1 realizou-se um trabalho com as preceptoras 
e os bolsistas do PET-Saúde Redes. Esse processo foi plane-
jado para que, depois de realizado internamente, pudesse se 
multiplicar por outras instituições por meio do trabalho das 
preceptoras e bolsistas que participaram das oficinas. Para 
isso, cada pequeno grupo aplicou as atividades em diferen-
tes locais.

O presente estudo faz parte do projeto de pesquisa 
Atenção psicossocial voltada ao profissional da atenção pri-
mária à saúde, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade de Passo Fundo.

O relato dessa experiência conta com uma apresenta-
ção descritiva do que foi observado durante as quatro ofici-
nas promovidas em uma ESF, que teve suas atividades re-
gistradas em diário de campo. Os registros e a análise foram 
realizados pelos métodos qualitativo, observacional e descri-
tivo, uma vez que o trabalho foi conduzido, principalmente, 
por meio da observação.

Dessa forma, os facilitadores fizeram o reconhecimento 
de uma unidade de Estratégia Saúde da Família, desde a 
infraestrutura até os integrantes da equipe, que foram ca-
racterizados como profissionais de nível superior, nível mé-
dio e nível básico. Inicialmente, todos aceitaram participar 
da pesquisa, portanto, preencheram e assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. 

1	 Graciela	Ormezzano	é	professora	da	Universidade	de	Passo	Fundo	e	tutora	do	PET-
-Saúde	Redes.	Franciele	Silvestre	Gallina	é	doutoranda	do	Programa	de	Pós-Gradu-
ação	em	Educação	da	UPF,	com	capacitação	realizada	pelo	Pró-Saúde/UPF,	de	28	
de	abril	a	18	de	junho	de	2014,	na	FAC/UPF	e	na	Famed/UPF.
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As atividades iniciaram-se com o desenvolvimento de di-
ferentes oficinas, cada uma delas com a duração de cerca de 
uma hora. Foram doze atividades realizadas em quatro ofici-
nas, todas aplicadas pela bolsista Anna Maria Malaquias de 
Quadros e registradas por, na época também bolsista, Glau-
cia Boeno dos Santos. Três oficinas foram acompanhadas por 
Lucelena de Souza, a facilitadora do PET-Saúde Redes e en-
fermeira na unidade básica de saúde do bairro Donária.

• Atividade 1: Eu sou... Essa primeira atividade teve 
como objetivo revelar, gradativamente, aspectos e ca-
racterísticas pessoais dos participantes envolvidos, 
possibilitando também oportunidade de autoconheci-
mento e desinibição. 

• Atividade 2: Caracterização da equipe. Momento 
para pensar a equipe como um todo. Os participantes 
foram convidados a refletir sobre a ideia de quem so-
mos como equipe. 

• Atividade 3: Significado de rede. Essa atividade teve o 
intuito de simbolizar a rede de saúde, rede na qual todos 
se incluíam. O objetivo era discutir com os participantes 
o que simbolizava para eles fazer parte dessa rede.

• Atividade 4: Conversando e materializando. O obje-
tivo era promover a continuação da reflexão sobre o 
sentido da rede como um todo. Para tal, foi proposta a 
confecção de cartazes e a análise das informações le-
vantadas.

• Atividade 5: Conversa com os olhos. O objetivo des-
sa atividade era mostrar aos participantes que não 
nos comunicamos apenas por meio da fala. Queríamos 
também salientar que o paciente que vem à procura de 
atendimento comunica-se de maneira que vai muito 
além da fala. Falamos com nosso corpo de forma inte-
gral, com gestos, reações e, inclusive, com nossos olhos.
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• Atividade 6: Meus sentimentos na massa de modelar. 
O objetivo era fazer com que os participantes expres-
sassem o que estavam sentindo ou passando naque-
le momento por meio de uma escultura de massa de 
modelar. De modo que todos compartilhassem com a 
equipe algo que pudesse justificar seu comportamento 
em determinado período de tempo.

• Atividade 7: Gravuras e desenhos sobre o futuro. 
Como em outras atividades os participantes já haviam 
falado sobre o passado e o presente, nessa atividade 
propôs-se que eles falassem sobre o futuro. A atividade 
foi dividida em visualização, verbalização e, por fim, 
socialização do significado de futuro para cada inte-
grante da equipe.

• Atividade 8: Quanto vale? Essa atividade teve o obje-
tivo de conscientizar ou reconscientizar os participan-
tes sobre suas capacidades de se expressar e de perce-
ber emoções por meio da fala. Também se pretendia 
mostrar aos profissionais que devemos ser criativos 
para conseguir alcançar os objetivos. Da mesma forma, 
pretendia-se mostrar que alguns casos podem ser difí-
ceis de serem resolvidos, mas que, com persistência, é 
possível mudar para melhor.

• Atividade 9: O que eu reflito no outro. Aplicando a 
dinâmica do espelho, o objetivo era mostrar aos par-
ticipantes o quanto o comportamento, a maneira de 
pensar, as opiniões e atitudes têm influência sobre o 
outro. Como os participantes estão na posição de pro-
fissionais de saúde, o propósito da atividade era mos-
trar que a comunidade tende a vê-los como exemplos a 
serem seguidos. Assim, discutiu-se sobre a temática e 
compartilhou-se experiências e saberes.
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• Atividade 10: Pintura. Nessa atividade, os partici-
pantes deveriam expressar, por meio da pintura, algo 
que simbolizasse tudo o que havia sido trabalhado des-
de a primeira oficina. Trabalhou-se de maneira livre, e 
todos deveriam pintar com os dedos.

• Atividade 11: Receita. Essa foi uma atividade que se 
repetiu em todos os dias de encontro. Imitando o mo-
delo de receita médica, que, a princípio, deve ser devi-
damente efetuada, criou-se receitas com atitudes que 
os participantes deveriam manter durante os dias que 
intercalassem os encontros. Entre essas atitudes esta-
vam: sorrir para o espelho ao acordar, abraçar alguém 
diferente todos os dias, dançar, etc. Os resultados 
eram compartilhados no encontro seguinte, e, a partir 
disso, outros assuntos surgiam naturalmente. Enfim, 
era um momento de descontração da equipe.

• Atividade 12: Cuidando da equipe. Com o intuito de 
deixar um legado na unidade de saúde, pois não teria 
significado trabalhar-se tais práticas com os profissio-
nais de saúde se não houvesse uma continuidade, e 
para fazer com que as atividades tivessem maior efei-
to, incentivou-se as equipes das unidades de saúde a 
praticar o cuidado mútuo, de modo que uns cuidassem 
dos outros, como em uma oficina permanente. Uma for-
ma seria manter um mural, permitindo que, a cada se-
mana, um profissional cuidasse dos outros, em rodízio, 
sempre que possível, alguém primaria pelo bem-estar 
do outro. Assim, caberia à equipe da unidade de saúde 
aceitar o desafio, estabelecer as diretrizes que melhor 
se adequassem à sua realidade e, dessa forma, possibi-
litar tanto uma maior afetuosidade entre os integrantes 
da equipe quanto o bem-estar psicossocial individual.
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Especificamente neste trabalho, o foco é a análise de três 
atividades julgadas essenciais para cumprir com o objetivo 
deste estudo. Portanto, as atividades um e dois (com nove 
participantes, profissionais de nível superior, médio e básico) 
e a atividade sete (com seis participantes, profissionais de 
nível superior e médio) serão comentadas e analisadas.

Tecendo considerações

Na temática do capítulo, é necessário analisar alguns 
tópicos. Para que o objetivo seja alcançado, a análise será 
focada no desempenho de três atividades que foram realiza-
das nas oficinas desenvolvidas com a equipe da ESF. Nesse 
sentido, é importante que se trace uma linha de pensamento 
sobre como essa análise será desenvolvida.

Sabe-se que em uma equipe de ESF há vários profissio-
nais, cada um com sua função. Por questões de hierarquia, 
dentro do grupo há sempre aquele que tem mais autoridade 
sobre os outros, e isso influencia o incentivo aos relaciona-
mentos saudáveis dentro da equipe assim como o fator de 
desenvolvimento do trabalho.

Pela questão da hierarquização, percebe-se que – tra-
tando-se da ESF internamente – é relevante a questão de 
conhecimento e de reconhecimento do colega de equipe. Se 
voltarmos a atenção para o lado externo da ESF, é necessá-
rio o conhecimento e o reconhecimento tanto pela comunida-
de quanto pela rede voltados à unidade, assim como pelos 
profissionais que a compõem:
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Esta categoria apresenta as relações de poder instituídas na estru-
tura hierarquizada do sistema e suas interfaces com o trabalho em 
equipe no PSF [ESF] e com a formação. A estrutura extra-serviço 
é concebida [...] como uma barreira que impõe mais dificuldades ao 
cotidiano do trabalho em equipe. A luta pelo atendimento efetivo 
da demanda numa estrutura que se mantém dicotomizada traz 
mais conflitos para que o trabalho em equipe seja desenvolvido 
intra e extra PSF [ESF] (Ferreira et al., 2009, p. 1.426). 

Nessa concepção, foi considerada importante a reflexão 
sobre a primeira atividade realizada, a “Eu sou...”. Um dos 
profissionais de nível superior apresentou indicativos de co-
municação não verbal de não concordância com a ativida-
de, e que não era motivadora. Entende-se que quanto mais 
hierarquizada uma equipe é, menos próximos são os seus 
integrantes e, assim, menos conhecedores uns dos outros. 
Essa atividade serve justamente para apresentar à equipe a 
importância de informar-se um pouco sobre o colega e, como 
consequência, compreender que todos são diferentes, pois, 
para que haja um convívio harmonioso, conhecer o outro, 
mesmo que superficialmente, é fundamental.

Durante a atividade, os participantes puderam escre-
ver sobre si tudo o que julgassem que de fato eram. A equipe 
tinha apenas o tema, mas eram livres para escrever o que 
desejassem. Se quisessem ser mais específicos ou superfi-
ciais, poderiam se autodescrever da maneira que achassem 
mais pertinente para o momento.

Observamos o quanto essa atividade se refletiu nos sen-
timentos dos integrantes da equipe, quase todos eles, no de-
correr da atividade, declararam que a autodescrição é muito 
difícil. Durante as apresentações, alguns participantes se 
emocionaram, outros compartilharam informações que nun-
ca tinham falado para os colegas anteriormente. 
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Eu sou... uma pessoa que está começando a viver, depois de um 
divórcio de seis anos. Me sinto completamente livre e realizada com 
coisas simples. Confesso que a única coisa vazia que sinto é a falta 
do meu filho que está longe. Mesmo assim, sou realizada e mais 
feliz. Não tenho grandes sonhos, porque sei que meu futuro é curto. 
Pois já tenho sessenta e um anos, gosto das coisas simples: flores, 
plantas, animais, arco-íris, sou apaixonada pela lua. Eu sou assim, 
feliz (participante de nível médio).2

Considera-se que todas as informações trocadas servi-
ram para que uns entendessem melhor os outros. Conhecer 
um pouco sobre os momentos que o colega passou pode aju-
dar a compreender melhor o seu comportamento em inúme-
ras situações. Isso se caracteriza como interacionismo entre 
os integrantes da equipe. Se há interação entre os sujeitos, 
há melhor compreensão e percepção da realidade, visto que:

Na necessidade de superar os limites do momento anterior e na ân-
sia de superar o denuncismo daquele momento para transformá-lo 
efetivamente numa ciência mais engajada e mais prática, o campo 
científico como um todo elegeu o interacionismo como fundamental 
na compreensão do outro (Gusmão, 2008, p. 71).

Assim, passa-se a refletir sobre a importância de acei-
tar o diferente e saber conviver com as diferenças. Sob esse 
aspecto, não se pode apenas relacionar o diferente com o vín-
culo criado entre os integrantes da equipe, mas também com 
a convivência que há entre eles e a comunidade.

Também foram abordadas as questões: “Como você se 
sentiu ao se revelar?”, “Como está se sentindo agora?”, “Al-
guém identificou algo que ainda não conhecia a respeito de 
si mesmo ou de alguém do grupo?”. Após essas perguntas, 
percebeu-se reações diversas. Alguns relataram que naquele 
meio se sentiam como família e que sempre procuravam com-

2	 Falas	 coletadas	 durante	 as	 atividades	 desenvolvidas	 nas	 oficinas	 com	 a	
equipe da unidade básica de saúde do bairro Donária.
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partilhar com o colega se algo não estava indo muito bem; 
quando tinham algum problema, mostravam preferência por 
resolver tudo na hora; que havia alguns mal entendidos, mas 
que logo, depois de conversar, conseguiam resolver.

Os assuntos tratados durante essa atividade foram va-
riados. Falou-se sobre o passado, o presente e o futuro, cren-
ças espirituais, aspectos profissionais, o prazer e as frus-
trações encontrados no trabalho, sentimentos pessoais e da 
equipe, intimidades, defeitos e qualidades, o modo de con-
duzir a vida, relacionamentos, problemas internos e exter-
nos tanto da equipe quanto pessoais, preocupações, doenças, 
vivências. Por fim, a atividade tornou-se tão emotiva que foi 
encerrada com abraços. Nesse momento, observou-se que, 
mesmo em dificuldades, um abraço pode fazer diferença no 
relacionamento entre colegas, uma vez que: 

Abraçar é um instinto, uma resposta natural a sentimentos de afei-
ção, compaixão, carência e alegria. Abraçar é também uma ciência, 
um método simples de oferecer apoio, cura e crescimento, com re-
sultados excelentes. Na sua forma mais elevada, abraçar é também 
uma arte (Keating, 1983, p. 3).

A partir da vivência dessa atividade, constata-se alguns 
tópicos. Um deles é o quanto o “eu sou” implica no desen-
volvimento da equipe, assim como o respeito e a valoriza-
ção do ser, que é diferente e tem características próprias de 
um indivíduo para o outro. “Consideramos que, nas equipes, 
acontecem processos grupais que precisam ser conhecidos 
pelos próprios integrantes, para que, juntos, possam criar 
significados, problematizando suas ações e atualizando as 
suas relações entre si” (Fortuna et al., 2005, p. 264).

É importante que haja o reconhecimento do conceito de 
equipe por cada um de seus integrantes, de maneira que cada 
um saiba como ocupar o seu espaço, sabendo que esse espa-
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ço deve ser valorizado e preenchido de maneira adequada. 
Portanto, é necessário compreender “[...] o trabalho de Equi-
pe em Saúde como uma rede de relações entre pessoas, rede 
de relações de poderes, saberes, afetos, interesses e desejos, 
onde é possível identificar processos grupais. Trabalhar em 
equipe equivale a se relacionar” (Fortuna et al., 2005, p. 264).

Nesse sentido, passamos à análise da atividade dois, 
cuja temática era a caracterização da equipe. Durante essa 
atividade, os participantes foram instigados a refletir sobre 
“quem somos como equipe”. O diálogo foi guiado pelas seguin-
tes questões: “De que modo a equipe se organiza para traba-
lhar?”; “É possível identificar entraves nos relacionamentos 
interprofissionais?”; “A própria equipe está ciente de alguma 
maneira para superar esse fator de forma mais sadia?”

Percebemos que durante essa atividade os participan-
tes alegaram que já formavam uma equipe que se caracteri-
zava como sendo sincera, leal, honesta e unida, ou seja, to-
dos os participantes já tinham algum conhecimento sobre 
a equipe em que estavam integrados. Porém, a postura e o 
discurso que eles estavam transmitindo não representava o 
que realmente deve ser uma equipe.

De um modo geral, [...] equipe na saúde refere-se ao conjunto de 
trabalhadores de um mesmo estabelecimento, os quais são referi-
dos como equipe apenas por trabalharem juntos. Mas há também 
referências a essa modalidade de trabalho como possibilidade de 
realização do atendimento integral, e da articulação dos saberes e 
disciplinas necessários para o atendimento em saúde (Fortuna et 
al., 2005, p. 263).

Igualmente, observamos que o conhecimento da equi-
pe sobre si mesma mostrava-se superficial. Pareceu-nos que, 
por um momento, a equipe estava estagnada nesse pensa-
mento, que não estava consciente da real função que todos 
desempenham dentro da rede de saúde da comunidade.



157Quem somos e o que projetamos para o futuro: percepções de uma equipe...

Desse modo, verificamos que era necessário trabalhar 
com a valorização dessa equipe, que, muitas vezes, ‘esque-
cia-se’ da importância do seu trabalho e do quão relevante 
é a sua participação na sociedade, mais especificamente na 
área da saúde comunitária.

Nesse diálogo, todos os que estavam presentes foram con-
vocados a participar. Assim, foi possível observar a carência 
desses profissionais quanto à questão de serem ouvidos, de ter 
na sua rotina alguém que lhes ofereça uma escuta qualificada. 

O tema para a conversa foi informado e não foi neces-
sária a intervenção do facilitador para que os integrantes da 
equipe começassem a falar. Observou-se que todos estavam 
dispostos a compartilhar em forma de desabafo as dificulda-
des enfrentadas no dia a dia, e que, apesar delas, a equipe 
deve se mostrar unida e focada em um só objetivo: atender a 
todos que necessitam. 

A partir desse diálogo, confirmou-se a carência de aten-
ção que há dentro da ESF. Dessa forma, como já foi apontado, 
se os próprios profissionais não recebem a atenção necessá-
ria, consequentemente, fornecer essa atenção aos pacientes 
será também difícil.

É relevante, neste ponto, conceituar o termo cuidador, 
que é aquele que viabiliza uma atenção voltada à comuni-
dade, aos pacientes. Segundo Campos, “[...] cuidar significa 
preocupar-se, envolver-se, comprometer-se com o ‘objeto a 
ser cuidado’. O profissional de saúde, nessa proposta, age 
como ‘cuidador’ e não como ‘prescrevedor’” (2007, p. 30). 

A pessoa integrada em uma equipe de saúde apresenta-
-se diante da sociedade como um cuidador, um profissional 
que deve estar em prontidão para ajudar em todos os momen-
tos. Dificuldades, tristezas, dores, problemas que os pacientes 
enfrentam acabam fazendo parte da rotina desse profissional. 
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“Lidar com o sofrimento implica, muitas vezes, reviver mo-
mentos pessoais de sofrimento. Implica se identificar com a 
pessoa que sofre e sofrer junto com ela. Ou seja, conviver com 
o sofrimento gera sofrimento” (Campos, 2007, p. 34).

Diariamente, esses profissionais estão em contato com 
o lado negativo das pessoas. Ou seja, o indivíduo sempre que 
procura atendimento está pronto para relatar ao profissio-
nal da saúde uma história negativa, que envolve doenças, 
acidentes ou situações que causaram algum dano na sua ro-
tina. Ao mesmo tempo, está depositando nesse profissional 
a ideia de que ele pode resolver sua situação, que ele tem o 
poder da cura, podendo evitar a morte. Essa situação gera 
no profissional um peso de responsabilidade ainda maior, e 
a frustração poderá atingi-lo intensamente.

O que se quer apontar aqui é que se os profissionais 
que formam a equipe da ESF – médicos, odontólogos, enfer-
meiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários de 
saúde (ACS) – estão diante de pacientes nessas situações o 
tempo todo, assim não mereceriam eles também assistência 
psicossocial que lhes garantisse uma atenção contínua?

Nesse quadro, torna-se evidente o quão necessário é 
que os cuidadores tenham alguém que cuide deles também,

[...] fica clara a complexidade de relação cuidador-cuidado e a ne-
cessidade que têm os profissionais de saúde de encontrarem um 
ambiente de suporte capaz de lhes sustentar no exercício de suas 
funções. De lhes propiciar expressar os sentimentos de alguém que 
também precisa ser cuidado. De, efetivamente, receber cuidados. 
Quem lhes oferecerá tal ambiente? Será necessário haver cuidado-
res de cuidadores? Afinal, quem cuida do cuidador? (Campos, 2007, 
p. 40-41). 

Quando se trata da questão do cuidado com o cuida-
dor, fala-se da saúde do trabalhador de saúde, pois se eles 
não forem assistidos como devem ser, o acúmulo de emoções, 
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estresse, dores e incômodos físicos pode resultar em uma 
doença mais grave. 

Nesse aspecto, pode-se compreender que, quando o pro-
fissional não se sente em condições de trabalho, ele acaba 
criando métodos que o possibilitem continuar trabalhando. 
Porém, se não há uma satisfação da parte do profissional em 
relação ao trabalho desenvolvido, consequentemente, algu-
mas percepções que ele poderia ter em relação ao indivíduo 
que está sendo assistido poderão ser bloqueadas.

É nesse sentido que Campos afirma que “[...] as circuns-
tâncias atuais da vida do cuidador e do cuidado influencia-
rão sobremaneira o encontro dos dois”, e que “O estresse do 
profissional pode ser tão elevado que o impeça de se apro-
ximar do paciente ou que o faça perder a objetividade nos 
cuidados necessários” (2007, p. 39).

Assim, podemos relacionar essa situação que o profis-
sional de saúde vivencia com a síndrome de burnout, consi-
derado um dos melhores termos para descrever o sofrimento 
do indivíduo gerado pelo trabalho, mais especificamente os 
casos de estresse. 

[...] a síndrome foi descrita pela primeira vez em 1974 por Freuden-
berger e se refere a um estado de esgotamento devido a estresse 
ocupacional prolongado. Tal síndrome afeta sobremaneira os pro-
fissionais de saúde que, em seu trabalho, lidam com pessoas que 
sofrem. [...] Maslach, em 1976, definiu o termo burnout como uma 
síndrome de esgotamento psíquico e emocional com desenvolvi-
mento de imagem negativa de si mesmo, atitudes negativas face ao 
trabalho e perda de interesse pelos pacientes (Campos, 2007, p. 51). 

Ao se pensar na possibilidade de evitar que o trabalha-
dor chegue a tal ponto, pode-se procurar encaixar na rotina 
dos profissionais um momento que seria específico para a 
atenção psicossocial voltada ao trabalhador.
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Da mesma forma que se percebe uma carência na ques-
tão da atenção psicossocial, também se constata que o profis-
sional, muitas vezes, não está preparado para trabalhar com 
questões que não se encontram, necessariamente, no campo 
da saúde. São inúmeras as situações em que o profissional 
sabe como agir devido à experiência que tem em sua área.

Um preparo específico para que ele possa atuar de ma-
neira apropriada em meio a situações que envolvem outras 
áreas, diversificaria ainda mais o seu trabalho, tornando o 
atendimento ainda mais eficaz. 

Assim, coloca-se para os trabalhadores o desafio do trabalho em 
equipe para afazeres que eles desconhecem e precisam desbra-
var, construir, inventar, o que pode complexificar ainda mais as 
relações entre os trabalhadores do Programa de Saúde da Família 
[hoje, Estratégia Saúde da Família] (Fortuna et al., 2005, p. 263).

Agente comunitário de saúde:  
inserido na ESF e residente na comunidade

A ação e o papel que uma Estratégia Saúde da Família 
representa dentro da comunidade são importantes devido à 
busca por melhorias de condições básicas de saúde. Esse con-
tato se concretiza por intermédio de uma equipe multipro-
fissional, constituída por médicos, odontólogos, enfermeiros, 
técnicos em enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

Sabe-se que o trabalho desenvolvido por uma ESF ul-
trapassa os processos e ações realizados dentro da área mé-
dica. Também são feitas intervenções dentro do trabalho co-
munitário, no sentido psicossocial. Nesse âmbito, podemos 
observar a grande importância da atuação precisa da equipe, 
mas especialmente dos ACSs.

O trabalho dos agentes comunitários é considerado o 
método de conexão entre a rede de saúde e a comunidade. É 
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por meio deles que a população entra em contato com a rede 
de saúde e recebe as informações necessárias, assim como 
também são eles que trazem informações da comunidade 
para dentro da ESF, para que assim se busque tomar uma 
atitude correta diante das mais diversas situações. 

Dentro da equipe, o agente comunitário de saúde (ACS) tem se 
revelado o ator mais intrigante e, muitas vezes, é considerado o 
protagonista no que se refere à relação de trocas de experiências 
estabelecidas, especialmente entre os saberes populares de saúde 
e os conhecimentos médico-científicos. O ACS, principal elo entre 
a ESF e a comunidade, permite o fortalecimento do vínculo com a 
família, proporcionando a aproximação das ações de saúde ao con-
texto domiciliar, aumentando, com isso, a capacidade da população 
de enfrentar os problemas (Santos et al., 2011, p. 1.024).

Sabendo que o ACS é quem mais mantém contato com 
os indivíduos residentes na área em que a ESF está implan-
tada, consequentemente, será ele o profissional represen-
tante da rede de saúde perante a comunidade. De acordo 
com Santos et al. (2011), o fato de trabalharem no mesmo 
território em que residem faz com que os ACSs comparti-
lhem dos mesmos problemas, da mesma cultura e da mesma 
realidade das pessoas que eles atendem. 

É importante também para o ACS o fortalecimento de 
vínculo com a comunidade. Fazem parte da rotina do agen-
te comunitário as visitas domiciliares, e para que elas se 
concretizem é necessário um estreitamento de vínculo com 
as famílias visitadas. Para se conhecer o real motivo de um 
problema, o porquê de alguma situação, para convencer um 
sujeito a realizar uma consulta médica, entre outros casos, o 
vínculo e a confiança são necessários.

Nesse aspecto, percebemos uma deficiência no preparo 
psicossocial dos ACS. Não há uma ação que pense no cuida-
do psicossocial voltado diretamente a essa classe. Por haver 
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essa carência, muitas vezes, o trabalhador sente-se desvalo-
rizado por não haver o real reconhecimento do seu trabalho. 
Todo esse contexto poderá resultar em um desempenho pro-
fissional não tão eficiente como poderia vir a ser: 

[...] o treinamento desses agentes deve muni-los de conhecimen-
tos diversos em torno da questão do processo de saúde-doença, 
incorporando, além da perspectiva biomédica, outros saberes 
que o habilitem nesse processo de interação cotidiana com as 
famílias e no reconhecimento de suas necessidades (Nunes et al., 
2002, p. 1.640).

Igualmente, há também uma insuficiência de ensino 
teórico/prático voltado para o ACS. Muitos deles são inexpe-
rientes, e em sua atuação devem começar a buscar soluções 
para problemas que eles nunca haviam se deparado ante-
riormente. O uso de termos biomédicos e a comparação do 
nível de conhecimento entre um ACS e outros integrantes da 
equipe são fatores que podem provocar o constrangimento 
dos ACS diante da equipe: 

O ACS é um cidadão que emerge das comunidades e se integra às 
equipes de saúde, sem trazer qualquer bagagem cultural ou téc-
nica, específicas a essa área. Esse papel lhe é conferido pela insti-
tuição executora das políticas públicas de saúde, dando-lhe acesso 
a novas práticas, mediante incipientes dinâmicas de capacitação. 
Tal processo envolve uma parceria com outros espaços institucio-
nais pertinentes ao contexto social onde esse agente atuará (Ba-
chilli et al., 2008, p. 52). 

Outro fator também enfrentado pelo ACS é a questão 
da hierarquia instaurada dentro da rede. Muitas vezes, e 
isso se faz presente nesse processo de desvalorização, pensa-
-se no ACS como o menos importante. Não se percebe que 
ele trabalha como se fossem os ‘olhos’ da rede de saúde. É 
ele que, dentro da equipe, conhece o paciente de modo mais 
completo, podendo prestar grande auxílio no momento de 
diagnóstico e de tratamento: 
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Assim, ainda que alguns pré-requisitos importantes para a atuação 
dos agentes no PSF se enquadrem dentro dos padrões exigidos, per-
cebeu-se que características como a falta de experiência, de integra-
ção com o restante da equipe e de motivação dos agentes comunitá-
rios podem comprometer a qualidade de suas ações na comunidade. 
Sabe-se que tais fatos encontrados são reflexos e consequências de 
todo um contexto estabelecido (Santos et al., 2011, p. 1.027).

Se os ACS fazem parte de uma equipe, consequente-
mente, eles têm todo o direito de participar, de colaborar na 
tomada de decisões e de expressar suas opiniões diante de 
tópicos colocados em debate entre os profissionais da ESF. 
Essa equipe multidisciplinar deve atuar também de manei-
ra interdisciplinar, fazendo com que cada profissional contri-
bua de sua maneira: 

O trabalho em saúde vai ser mesmo dividido porque cada um tem 
algo de específico a realizar, tem um conjunto de conhecimento que 
permite um certo fazer, por exemplo: o agente não vai prescrever 
um medicamento, nem o médico vai aos domicílios cotidianamen-
te, para realizar e atualizar o cadastro das famílias. Então, como 
dividir as ações sem perder de vista a finalidade de trabalho e a 
especificidade de cada trabalhador? Possivelmente conversando e 
elaborando planos de atendimento em conjunto para cada família, 
definindo mais claramente o fazer de cada um em relação ao caso. 
Nessa hora em que os trabalhadores se reúnem para conversar, 
podemos visualizar, com mais intensidade, os processos grupais. 
Sentar junto para conversar parece tão fácil, mas, muitas vezes, 
não é, pois, nesses momentos, deparamos com as contradições, com 
as diferenças, com as expectativas que temos uns dos outros e que 
não são claramente faladas (Fortuna et al., 2005, p. 265).

Um olhar voltado para o futuro da ESF

No decorrer das oficinas, foi realizada uma atividade 
intitulada Gravuras e desenhos sobre o futuro. Essa ativi-
dade tinha como objetivo discutir quais eram as perspecti-
vas de futuro dos integrantes da equipe de forma individual, 
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como também do futuro de todos em conjunto, na forma de 
equipe de uma ESF.

Para isso, os participantes foram convidados a encon-
trar gravuras em revistas ou elaborar seu próprio desenho, 
com a intenção de simbolizar o que eles esperavam/plane-
javam em relação ao futuro. Desse modo, todos os partici-
pantes finalizaram a atividade, apresentando algo que sim-
bolizasse em sua vida perspectivas que envolviam alegrias, 
tristezas, prazeres, concretização de planos, etc. 

Havia gravuras que ilustravam uma festa, e nessa 
perspectiva, observou-se o desejo do participante de viver 
momentos alegres no futuro, o que se justifica devido aos 
momentos que são vividos no presente, que, pelo relato do 
participante, são considerados difíceis. Outro participante, 
que apresentou uma gravura com uma fotografia de ami-
gos/família, relatou que o que ele desejava para o futuro era 
estar rodeado por pessoas que ele considerava importantes.

Dentre os desenhos, havia ilustrações que envolviam di-
ferentes ambientes e contextos, como praia, descanso, aposen-
tadoria, família. Alguns já estavam sonhando com os netos e 
com o momento em que poderiam contar para os mais jovens 
as boas lembranças das suas vidas. Já estariam aposentados, 
e isso permitiria descansar o tanto que precisassem. 

Outras duas ilustrações apresentavam um ponto de in-
terrogação, e outra mostrava uma estrada, referindo-se ao 
fato de que o futuro é incerto e todos irão passar por ele. Há 
uma estrada a seguir e são nossas decisões do presente que 
definirão o futuro. 

Ainda, é relevante destacar o fato de que nenhum parti-
cipante relacionou seu futuro e o que esperava sobre ele com 
o seu trabalho. Ao contrário, os participantes se imaginaram 
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livres das suas ocupações atuais, e isso os faria viver da for-
ma que realmente desejam.

Desse modo, é possível concluir que as perspectivas 
desses sujeitos em relação ao trabalho são mínimas, e eles 
não conseguem planejar um futuro desejável que envolva o 
trabalho atual, situação que deve estar relacionada à preca-
rização do trabalho, que pode ser caracterizada como o que:

[...] ultrapassa a flexibilização das relações de trabalho, envolvendo 
outros fatores como: as precárias condições físicas e materiais das 
unidades de saúde e a ausência de garantias para segurança do 
trabalho e para a saúde do trabalhador; a multiplicidade de vín-
culos empregatícios dos trabalhadores do SUS, especialmente do 
nível superior e motivada pelos baixos níveis salariais; a distribui-
ção da carga horária na unidade de saúde (nem sempre em todos 
os dias da semana) e a jornada de trabalho semanal do trabalha-
dor (totalizando todos os vínculos); o perfil da gestão do trabalho 
nas secretarias de saúde, com elementos de desprofissionalização 
e clientelismo; a baixa remuneração salarial dos trabalhadores; as 
fragilidades na organização política dos trabalhadores da saúde, 
entre outros (Correia; Prédes, 2009 apud Cavalcante; Lima, 2013, 
p. 242).

Então, uma boa maneira de se trabalhar com essa pre-
carização é buscar alternativas de prevenção no âmbito psi-
cossocial. Trabalhar com uma política de saúde humanizada, 
que promova a acolhida, a qualidade da prestação da saúde, 
a visão macro do paciente e do trabalhador são fatores que 
auxiliam no estabelecimento e na manutenção de vínculos. 

Conclusão

A realização das atividades aqui propostas revelou al-
guns pontos importantes. E uma das maiores conquistas foi 
mostrar à equipe que é importante ter consciência do que ela 
representa dentro da rede, fazendo com que cada um de seus 



166 Anna Maria Malaquias de Quadros et al.

integrantes compreenda melhor as suas funções e saiba da im-
portância do seu trabalho, sentindo-se, assim, valorizado. O 
incentivo é indispensável para que haja um trabalho eficiente.

Quando se constatou que os futuros estavam todos sen-
do pensados longe do trabalho, foi um momento em que se 
percebeu o quanto o trabalho não está sendo realizado de 
forma prazerosa, a ponto de não fazer parte dos planos do 
trabalhador o aprimoramento de sua função.

Dessa forma, ao pensar em saúde, é imprescindível 
considerar que o profissional de saúde também sofre, como 
qualquer paciente. Assim, temos de ter consciência de que é 
necessário ter uma visão ampla desse profissional. Há a ne-
cessidade de atendê-lo como um ser humano completo, tam-
bém merecedor de receber cuidados, além de apenas cuidar.

Portanto, é relevante que se pense em uma estratégia 
que envolva os profissionais nesse cuidado. Para isso, ativi-
dades voltadas aos profissionais no âmbito psicossocial po-
dem se mostrar eficientes para capacitar um meio de trans-
formações positivas nos profissionais da rede. Esse progresso 
poderá afetar muitas áreas, incluindo o próprio corpo físico, 
o estado psicológico, a relação entre os membros da equipe, o 
atendimento voltado ao paciente, assim como proporcionar a 
existência de uma atenção contínua ao profissional.

Com isso, a assistência psicossocial almeja sanar as 
possíveis falhas que possam se desenvolver devido à sua fal-
ta de aplicação. De modo a olhar a pessoa como um todo e 
assim perceber que por trás de todo profissional trabalha-
dor do serviço público de saúde há um cuidador que também 
necessita de cuidado. Essa ação tem como intuito melhorar 
as condições de trabalho desse profissional e, consequente-
mente, aprimorar o desempenho e a funcionalidade de toda 
a rede de saúde pública.
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No contexto apresentado atualmente, não se pode ver 
clara e eficazmente a atenção que deveria ser proporcionada 
ao trabalhador. Observa-se que é de suma importância uma 
intervenção na atual forma com que é fornecida a atenção 
psicossocial aos profissionais de saúde, podendo-se questio-
nar se realmente há uma atenção psicossocial voltada a esse 
profissional.

Parte do bom desempenho do trabalhador se deve às 
suas condições de trabalho. Nesse sentido, podemos afirmar 
que a valorização do profissional dentro da rede tem grande 
influência na boa atuação profissional. A valorização e o re-
conhecimento da equipe por alguém de fora fazem com que 
todos reflitam e repensem o seu papel dentro da rede. 

No processo de trabalho em saúde tem se ressaltado que as insti-
tuições devem ser espaços de produção de bens e serviços para os 
usuários, e também espaços de valorização do potencial inventivo 
dos sujeitos que trabalham nessas instituições/serviços: gestores, 
trabalhadores e usuários (Brasil, 2005, p. 6). 

Mostrar ao profissional, e relembrá-lo, a importância 
da sua função dentro da rede foi um dos objetivos de nossas 
oficinas. No decorrer dos encontros, percebeu-se que em to-
dos os momentos em que se fez alguma referência à impor-
tância do trabalho por eles desempenhado, eles se sentiram 
mais valorizados e incentivados a continuar. 

Nem sempre é possível que o profissional da saúde de-
senvolva o seu trabalho da maneira que deseja. Portanto, 
inúmeras vezes, o desempenhar da função com eficiência e 
precisão vem de encontro a dificuldades e empecilhos. Assim, 
se o profissional está em um meio em que não pode atuar 
de forma eficaz, a alternativa que lhe resta, na tentativa de 
alcançar seus objetivos, é dar o melhor de si.
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Nessa percepção, as atividades aplicadas tiveram pon-
tos positivos. Um dos objetivos era mostrar aos profissionais 
que algumas pequenas atitudes poderiam melhorar a ma-
neira de se relacionar com os colegas e também com os pa-
cientes. Para isso, trabalhou-se a questão do olhar e da fala, 
de modo a voltar o olhar dos profissionais para a questão da 
humanização em relação ao atendimento prestado à comu-
nidade e aos pacientes. 

Após o desenvolver dessas atividades, os participantes 
afirmaram que é por intermédio do olhar que passamos con-
fiança, e que ao olhar no olho do outro durante uma conversa 
mostramos que estamos depositando naquele momento total 
atenção. 

Quando se discutiu a função da fala e seu potencial 
durante o atendimento, foram levantadas algumas ques-
tões, como o empenho da equipe em notar e compreender as 
expressões que se manifestam nos pacientes. Assim, todos 
perceberam como as diferentes formas de comunicação e de 
expressão podem mudar todo um contexto.

Os participantes confessaram que, muitas vezes, é difí-
cil enfrentar a realidade de alguns pacientes e moradores do 
bairro, pois não há interesse por melhoras, e a equipe tem 
de se esforçar para tentar animar e/ou convencer as pessoas 
a cumprir o seu papel dentro da rede. 

Toda essa experiência justifica-se e volta-se para a aten-
ção psicossocial, tanto a disponibilizada ao profissional de 
saúde quanto aquela proporcionada ao paciente desse pro-
fissional. Atenção que deve ser oferecida de forma pessoal  
e profissional, atingindo assim a ideia de indivíduo como 
um todo; percebendo o como alguém que sente necessidade 
de atenção em todos os sentidos, seja biológico, psicológico 
ou social. Esse trabalho psicossocial reflete-se positivamen-
te nas relações interpessoais no ambiente de trabalho e no 
atendimento ao paciente: 
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O desafio é romper com um modelo de atenção à saúde que, na 
verdade, privilegia a doença. Um modelo que idealiza o profissio-
nal, “coisifica” o paciente e impessoaliza o relacionamento entre 
eles. Um modelo que, quando pensa em atenção ao profissional, 
o faz tardiamente, quando este profissional já adoeceu (Campos, 
2007, p. 140).

Essa exposição induz à reflexão sobre a prevenção, essa 
muito mais eficiente do que o tratamento. Pensar em evitar 
o que pode acontecer antes que aconteça gera menos gastos e 
menos consequências negativas. E é justamente nesse ponto 
que o sistema é falho. Depois de o profissional já adoentado, 
o olhar que se volta a ele é maior e mais eficiente, mesmo 
ainda não sendo completo. Porém, a ausência da prevenção 
é evidente e, por fim, isso resulta em uma rede fragilizada.

Portanto, este estudo reafirma a necessidade da exis-
tência de uma atenção eficaz voltada ao profissional de 
saúde. É nesse sentido que encerramos com as palavras de 
Campos: “O cuidador também precisa ser cuidado. Precisa 
de alguém que lhe dê suporte, que lhe ofereça proteção e 
apoio, facilitando seu desempenho, compartilhando, de al-
gum modo, sua tarefa” (2007, p. 42).
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Introdução

A atenção à saúde no Brasil, desde a criação do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), caracteriza-se por ser um 
direito de todos. Com base nisso, a população busca 

por tal benefício, reivindicando melhorias para que o atendi-
mento seja efetivamente igualitário e qualificado. De acordo 
com Mendes e Pestana: 

A luta pela construção do sistema público de saúde no Brasil de 
acesso universal, com cobertura integral e qualidade, faz parte dos 
sonhos e conquistas de uma geração que acalentou os valores da 
equidade e da democracia. O SUS é a expressão no campo da saú-
de, da aspiração de um País justo e do compromisso com a cidada-
nia (2011, p. 11). 
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Assim, o serviço público de saúde, desde sua concepção, 
está se ampliando em diversas áreas de atuação, por meio 
de investimentos, para que todas as redes de atenção sejam 
aprimoradas, incluindo a de atenção psicossocial, foco deste 
estudo (Brasil, 2004). 

Tendo em vista os inúmeros casos de desordens psi-
cossociais e os problemas de saúde mental, que demandam 
consideravelmente os serviços de saúde, é que a percepção 
voltada aos usuários está tendo um olhar inovador, com ca-
racterísticas próprias, com peculiaridades voltadas para o 
ser humano como um todo. Nesse sentido, não se deve esque-
cer os profissionais de saúde, que também são merecedores 
de receber tal atenção. Segundo Villalobos, “os fatores psicos-
sociais do trabalho representam um conjunto de percepções 
e experiências, [...] interações entre o trabalho, as condições 
da organização e as características pessoais do trabalhador”  
(2004, apud Reis; Fernandes; Gomes, 2010, p. 716). 

Segundo Araújo et al., “O estresse no trabalho tem sido 
apontado como um dos possíveis mecanismos de explicação 
para a relação no risco de adoecer” (2003, p. 429). Quando o 
enfoque se volta aos profissionais de saúde que integram as 
Estratégias Saúde da Família (ESF), que, por não disporem 
de recursos para o autocuidado, estão perdendo sua identi-
dade, frustram-se em seu cotidiano e não conseguem ajudar 
com singularidade os pacientes que os procuram. São pesso-
as que se encontram desassistidas, cansadas, desmotivadas 
para a realização de suas atividades profissionais. 

Na concepção de Chanlat (2002), o tema motivação no 
trabalho está sendo muito discutido dentro das organiza-
ções. No setor público, a questão da motivação está ligada às 
transformações e ao esquecimento de certas especificidades 
do ser humano. Bergamini (2008) explica e enfatiza que a 
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motivação está no centro dos problemas das organizações 
e que depende do significado que cada pessoa atribui a ela, 
pois cada indivíduo é único, sem réplica no universo.

Nesse contexto, é imprescindível manter o foco voltado 
para esse profissional, tendo em vista a disponibilidade e a 
acessibilidade a uma rede de serviços voltados para a saúde 
mental do trabalhador, com o objetivo de que ele encontre 
alternativas e estímulo para cuidar e ser cuidado. Quando 
se fala em rede de serviços, uma incógnita se faz presente 
aos profissionais que fazem parte desse sistema, o desconhe-
cimento é visível, o que dificulta sua visão de trabalho em 
equipe, sendo ele um articulador, um facilitador entre os di-
versos meios disponíveis na rede e o usuário.

Ao olharmos para rede de serviços que compõe o sistema, podemos 
constatar que a transformação que se propõe envolve políticas, di-
retrizes e modo de organização do trabalho, que se refletem em 
saúde, como também a revisão e a construção de novos modelos de 
formação e desenvolvimento profissional em seus diversos níveis, 
em relação as políticas e ações do Ministério de Saúde, no que se 
refere a capacitação e desenvolvimento dos profissionais, foi criada 
em 2004, a política Nacional de Educação Permanente de saúde 
através da portaria 198/GM/MS, de 13/02/2004 (Brasil, 2005).

Dessa forma, este estudo foi desenvolvido sob a pers-
pectiva da inserção desses profissionais em uma visão vol-
tada ao psicossocial, descobrindo o real sentido de rede e de 
trabalho em equipe.

Métodos

O presente estudo faz parte do projeto de pesquisa inti-
tulado Atenção psicossocial voltada ao profissional da aten-
ção primária à saúde, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade de Passo Fundo.
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Este relato de experiência conta com uma apresentação 
descritiva das observações durante a realização de oficinas 
em uma ESF, registradas em diário de campo. Os registros 
são descritos de maneira qualitativa, uma vez que o traba-
lho foi conduzido, principalmente, por meio da observação 
das ações e reações da equipe envolvida durante o processo 
de implantação das oficinas.

Para tanto, realizou-se o reconhecimento do espaço da 
ESF, desde a infraestrutura física até os profissionais que 
faziam parte da equipe. As oficinas ocorreram em um espa-
ço pequeno, com pouca ventilação e claridade, cuja porta de 
entrada era de frente para a rua e ficou aberta o tempo todo, 
o que, possivelmente, dificultou a concentração dos partici-
pantes. As atividades iniciaram-se após a apresentação dos 
pesquisadores e da assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido pelos profissionais.

As oficinas tiveram duração de cerca de uma hora e foram 
realizadas no próprio ambiente de trabalho dos participantes. 
A metodologia usada teve base na capacitação realizada por 
Ormezzano e Gallina,1 com o grupo PET-Saúde Redes.

O grupo era composto por oito participantes, de níveis 
superior e médio, que se mostraram inicialmente bastante 
preocupados com o que seria exposto e de que forma isso os 
atingiria. O grupo foi tranquilizado com a informação de que 
as explanações lançadas por qualquer participante seriam 
sigilosas e que não seriam expostas a outras pessoas: 

1	 Graciela	Ormezzano	é	professora	da	Universidade	de	Passo	Fundo	(UPF)	e	tutora	
do	PET-Saúde	Redes.	Franciele	Silvestre	Gallina	é	doutoranda	do	Programa	de	Pós-
-Graduação	 em	Educação.	 Capacitação	 realizada	 pelo	 Pró-Saúde,	 de	 28	 de	 abril	
a	18	de	junho	de	2014,	na	Faculdade	de	Artes	e	Comunicação	e	na	Faculdade	de	
Medicina	(Famed)	da	UPF.
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Desta forma, segundo o Capítulo IX, que trata da ética profissional 
da saúde, Art. 73, “Revelar fato que tenha conhecimento em virtu-
de da profissão, salvo por motivos justos, com consentimento por 
escrito do paciente, é proibido. O sigilo profissional faz parte dos 
valores éticos que devem ser seguidos pelos profissionais da saúde” 
(Brasil, 2005). 

Após o primeiro contato, foram realizados quatro en-
contros com oito oficinas, que foram ministradas e regis-
tradas por acadêmicos e acompanhadas pela preceptora do 
PET-Saúde Redes.

• Primeira atividade: objetivou o relaxamento dos in-
tegrantes da equipe por meio de música, para que 
houvesse melhor integração nas atividades seguin-
tes. Teve também o objetivo de aguçar a imaginação, 
com um retorno imaginário ao passado, um túnel do 
tempo, usando imagens familiares como uma grande 
rede de ligação.

• Segunda atividade: utilizando massa de modelar de 
diferentes cores, foi solicitado aos participantes que 
representassem as lembranças revisitadas durante a 
proposta de volta ao passado, explicando o significa-
do de cada modelagem.

• Terceira atividade: Eu sou eu. Essa oficina objetivou 
revelar aspectos e características pessoais dos partici-
pantes envolvidos e, também, proporcionar uma opor-
tunidade de autoconhecimento e desinibição.

• Quarta atividade: objetivou estabelecer o significado 
de rede. Por meio da elaboração de cartazes em gru-
pos, os participantes foram instigados a explorar o 
significado de rede, conjuntamente. Posteriormente, 
eles deveriam comparar as divergências e entrar em 
consenso sobre o real significado de rede.
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• Quinta atividade: Olhos vendados. Os participantes 
foram orientados a vendar os olhos e procurar seus pa-
res para que pudessem realizar o toque. O objetivo é 
mostrar aos participantes que mesmo vendo, às vezes, 
podemos nos tornar cegos, ou ver de forma diferente.

• Sexta atividade: o grupo foi convidado a assistir as 
principais cenas do filme Patch Adams: o amor é con-
tagioso (Patch, 1998), uma vez que ele aborda a ques-
tão do cuidado humanizado.

• Sétima atividade: foi realizada uma atividade de dic-
ção, com o intuito de conscientizar os participantes 
de suas capacidades de expressão e de percepção das 
emoções por meio da fala. Dessa forma, foram expos-
tas situações cotidianas de áreas distintas, como a 
venda de um produto, uma entrevista de emprego e 
a da sua própria área, no papel inverso, como o de 
receptor do atendimento.

• Oitava atividade: Somos uma música. Essa oficina 
instigou o autoconhecimento por meio do recorte e 
colagem, provocando a reflexão a partir de questões 
como: O que eu fui? O que eu sou? O que eu quero ser?

Tecendo considerações

No decorrer das atividades, várias situações foram 
identificadas para análise posterior pelos pesquisadores, ex-
periências de vida pessoal e profissional foram marcantes 
em cada movimento, cada ação, cada gesto e cada fala que 
fizeram parte das oficinas. Houve uma troca bilateral de co-
nhecimento, com discordâncias, mas com respeito.

Percebeu-se uma homogeneização dentro do grupo, pois 
se deixou de lado as questões hierárquicas. No momento das 
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discussões, existia apenas um grupo de colegas com seus an-
seios e explanações, sentimentos afloraram e ideais surgiram.

Ficou evidente o desejo de união e de transformação, de 
que cada indivíduo fosse visto na sua forma singular, embora 
o trabalho seja visto como um todo, como uma rede, com ên-
fase na importância de o cuidador ser assistido na busca pelo 
autoconhecimento e cuidado de forma integral e humanizada.

Para tanto, a necessidade de formação é constante e 
indispensável. Dessa forma, as oficinas contemplaram ques-
tões fundamentais que envolvem todo o processo de cuidar e 
ser cuidado, assim como o aspecto de trabalhar as diferenças 
individuais para que essas dificuldades não sejam projetadas 
no todo, e, sim, que a equipe, por meio da percepção, possa 
ajudar e contemplar as necessidades de cada um e as expec-
tativas comuns.

Segundo Boff (2004), o cuidado revela a natureza huma-
na e a maneira mais concreta de ser humano. Sem o cuida-
do o homem deixa de ser humano, desestrutura-se, definha, 
perde o sentido e morre. Nessa concepção, considerou-se a 
necessidade de meios de intervenção com os profissionais, 
tendo enfoque nas oficinas. 

As oficinas tiveram alguns momentos de destaque, como 
a primeira atividade, que iniciou com um relaxamento por 
meio da audição da música instrumental Watermark, de 
Enya (1988), cujo título traduz-se por marca d’água. Foi so-
licitado aos participantes que se sentassem e colocassem as 
mãos sobre as pernas, que por alguns instantes ouvissem a 
música que estava tocando, deixando se sensibilizar por ela.

De acordo com Fagali, “a música possibilita transitar 
entre diferentes situações, viajar pelas variações sensório-
-rítmicas, pelas diferentes situações de uma história (2010, 
p. 80). Pensando no resgate dessa identidade, sugeriu-se que 
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cada participante fizesse mentalmente uma viagem no tem-
po, retrocedendo até voltar à fase da infância, visualizando 
como ele se via no seio familiar, na fase escolar, nos relacio-
namentos com os colegas e professores, na fase da adolescên-
cia, perceber como ele se relacionava com amigos, familiares 
e namorados(as), na vida e formação profissional e, por fim, 
no seu local de trabalho. De modo que cada momento fosse 
interligado a uma rede de relacionamentos, com suas especi-
ficidades relacionadas aos momentos imaginados.

Esse foi um dos momentos de maior intensidade viven-
ciados pelo grupo, houve lágrimas, manifestações de carinho, 
de saudades, de angústias e arrependimentos, vontades e 
desejos.

Percebo com toda a intensidade do meu coração o quanto gostaria 
de voltar atrás e fazer algumas coisas diferentes na minha vida, [...] 
com essa atividade, hoje percebo que ainda há um caminho para 
mim, hoje consegui me encontrar em mim mesmo (participante de 
nível superior). 2

Na busca pelo autoconhecimento e com o objetivo de 
refletir é que optamos por iniciar as atividades pelo relaxa-
mento, pois as lembranças sensibilizam, levam a um mundo 
de sonhos e realidades, contemplam o estado mais íntimo e 
profundo do ser humano e o cuidado de si mesmo. 

Após a reflexão, foi disponibilizado um momento para 
que todos falassem abertamente sobre a experiência viven-
ciada. Nesse momento, uma explosão de sentimentos de 
cada membro do grupo veio à tona, fazendo com que os cole-
gas passassem a ver uns aos outros de forma diferente, ten-
do como princípio a empatia, que é a possibilidade que o ser 
humano tem de se colocar no lugar do outro. 

2	 Falas	coletadas	durante	as	atividades	desenvolvidas	nas	oficinas	realizadas	com	os	
profissionais	de	uma	ESF.
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Esse momento caracterizou a aceitação do grupo na sua 
individualidade e na sua unificação, mas também trouxe à 
tona alguns sentimentos de tristeza, dor, desesperança, o que 
foi observado com muita nitidez na fala dos participantes:

[...] me sinto carregada com algo do meu passado nessa unidade; 

[...] posso dizer que sou uma pessoa realizada; 

[...] gosto muito de ajudar os outros, muitas vezes, abraço tudo; 

[...] já senti muita vergonha do meu trabalho; 

[...] até hoje tomo antidepressivo por conta do meu passado; 

[...] tive de me afastar da minha família e, hoje, sinto muita saudade; 

[...] fumo, sempre que me sinto depressivo (participantes de nível 
médio). 

Ainda, esse momento vivido tendo em vista as diferen-
tes falas dos participantes, indica que, realmente, algo está 
faltando para esSes profissionais, a ponto de se sentirem da 
forma que se pronunciaram. Também, verificamos que foi 
muito importante dar-lhes o poder de expor o que estavam 
sentindo sem serem criticados e/ou julgados, mas apoiados 
na sua condição. Assim, considerando o sentido e a relevân-
cia de rede, da construção de elos interligados, iniciou-se, 
então, um novo trabalho, referente à rede especificamente. 

A nova atividade tem uma abordagem voltada para a 
questão sobre qual é o papel de cada um dentro da rede e sobre 
o significado de rede, já que o ser humano é um todo, e para 
poder ter sucesso em suas atividades, em seu próprio trabalho, 
precisa da integração intersetorial, em meio ao raciocínio e à 
memória, por exemplo (Montessori, 2011). Para tanto, os par-
ticipantes foram divididos em dois grupos, receberam canetas 
coloridas e folhas de papel pardo para que desenhassem o que 
representaria a sua resposta ao questionamento.  
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Com o material disponível e de forma consensual, os 
participantes de ambos os grupos, por meio de desenhos, es-
critas ou cores, deveriam confeccionar um cartaz contendo 
as respostas para as perguntas realizadas. Os participantes 
teriam de concordar plenamente com as decisões do grupo, só 
iria para o cartaz o que fosse consenso. Esse trabalho gerou 
muitas discussões, indagações e concordâncias, pois eles per-
ceberam que muito do que um pensava estava de acordo com 
o que os outros também pensavam, porém, não havia ocorri-
do oportunidade para esse conhecimento entre a equipe.

Após o termino da atividade, os participantes tiveram 
de mostrar seu cartaz e seu significado para o grupo. O pri-
meiro grupo usou as palavras rede, união de todas as uni-
dades, participação, acolhimento, expansão, trabalho, con-
cretização e apoio. O cartaz produzido por esse grupo está 
apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Cartaz produzido pelo primeiro grupo
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Os profissionais deixaram bem claro a referência à fal-
ta de apoio da instituição responsável para com seu funcio-
nário, como relatou uma das participantes: 

Nunca havia sido feito nada assim, que mexesse tanto com a gen-
te. A gente se sente jogado, como robôs, que cumprem horário e 
termina por ali. Queria que isso que tá acontecendo hoje fosse pra 
sempre (profissional de nível médio). 

O segundo grupo relatou que a rede é fragmentada, 
mas como não querem ser negativos, então veem que suas 
funções são cumpridas, mas muitas ações se perdem, assim 
os participantes fizeram o desenho de uma rede de pesca 
com furos. O cartaz produzido está apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Cartaz produzido pelo segundo grupo
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Eles relatam ainda dificuldades para encaminhamento, 
referência e contrarreferência, sobrecarga do sistema, o que 
gera o rompimento dessa ligação na rede. Percebeu-se em 
ambos os grupos a revolta e indignação nas falas, percebeu-
-se ao longo dessa oficina o desgosto que sentem, e que estão 
desacreditados, desprotegidos. E justamente esse sentimen-
to de desconhecimento e abandono, pela própria experiência 
profissional, é que muitas vezes causa desconforto, sensação 
de impotência diante dos fatos e falta de credibilidade em 
tudo que o rodeia.

Conforme Remen, “Um profissional de saúde é uma 
pessoa que sofreu profundas modificações como resultado, 
do conhecimento e da experiência, são pessoas diariamente 
expostas à dor, à doença, à morte” (1993, p. 180). 

No desenvolvimento dessa atividade, ficou muito clara 
a situação de desconforto dos participantes, ao não receber 
a atenção que lhes é devida, uma vez que não é realizado 
nenhum trabalho ou atividade com os profissionais da rede 
de trabalho da saúde e da saúde psicossocial, acarretando 
em uma condição de saúde, de doença, permanente tanto 
no âmbito pessoal quanto profissional. Eles sequer tinham 
conhecimento da necessidade de uma educação continuada, 
que deveria acontecer, mas que, na verdade, não ocorre: 

Podemos definir como educação permanente em saúde o proces-
so educativo que coloca o cotidiano do profissional em saúde em 
análise, que se permeabiliza pelas ações concretas, possibilitando 
construir espaços coletivos para reflexão sobre o sentido das práti-
cas produzidas no cotidiano. Programas de educação permanente 
articulam processos que vão do interior das equipes em atuação 
conjunta, implicando seus agentes as práticas organizacionais 
(Ceccim, 2005, p. 166). 

Outra atividade que teve grande destaque entre o gru-
po aconteceu nas últimas oficinas, quando os profissionais 
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já se encontravam mais abertos para a realização das ativi-
dades bem como ao contato físico e à fala. Para a prática, foi 
entregue aos participantes um pedaço de tecido preto e so-
licitado que vendassem os olhos. Uma surpresa inicial foi o 
pedido de ajuda para amarrar a venda, o que já demonstrou 
a desinibição ao toque. Os participantes, depois de vendados, 
deveriam caminhar pela sala, ao som de Apologize, do grupo 
OneRepublic (OneRepublic, 2007), e fazer o reconhecimento 
do espaço, vagarosamente, por meio do toque nos móveis e 
utensílios do local. Quando ocorresse o primeiro toque entre 
duas pessoas, elas deveriam se dar as mãos e permanecer 
caminhando, ou dançando, até o fim da atividade. Houve 
descontração, sorrisos, risadas, movimentação, pessoas se 
divertindo.

A partir desse momento, os participantes que começa-
ram a se encontrar, mesmo já em duplas, começaram a dar 
as mãos a todos, mexendo o corpo lentamente ao som da mú-
sica. Formaram-se então dois blocos, que se encontraram e 
se uniram em um único grupo. Todas essas ações ocorreram 
por iniciativa dos participantes, uma vez que a orientação 
inicial era para permanecer em duplas até o final. Os parti-
cipantes foram orientados a tirar as vendas e olhar, conhecer 
com o olhar, estabelecer uma comunicação, uma conexão não 
verbal com o companheiro. 

De acordo com Araújo, Silva e Puggina, 

[...] a comunicação não-verbal qualifica a interação humana, im-
primindo sentimentos, emoções, qualidades e um contexto que 
permite ao indivíduo não somente perceber e compreender o que 
significam as palavras, mas também compreender os sentimentos 
do interlocutor. Mesmo o silêncio é significativo e pode transmitir 
inúmeras mensagens em determinado contexto (2007, p. 419).
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O condutor da atividade falou, em tom de voz suave, 
sobre a importância dos momentos vividos naquelas oficinas, 
sobre o que poderia ter ficado de bom para cada integrante 
do grupo, e sugeriu que eles passassem a considerar essas 
atividades como parte do seu dia a dia. Foi solicitado que 
cada participante olhasse para o colega com respeito e cari-
nho, e que isso fosse exercitado em cada situação de revolta, 
tristeza ou indignação.

Então, os participantes foram ouvidos, os sentimentos 
aflorados e as sensações vivenciadas. Houve um desabafo 
em relação à equipe, pois se criou um vínculo muito forte 
entre os participantes, independente da função de cada um. 
Os participantes se emocionaram e demonstraram alívio e 
gratidão, afirmando que se sentiram apoiados. Eles agra-
deceram e relataram o quanto se sentiram emocionalmente 
tocados com as atividades, sentiram-se amparados, acolhi-
dos e  que melhorou o relacionamento entre os integrantes 
da equipe.

Os participantes perceberam a importância de refletir 
sobre o próprio comportamento e as suas atitudes, uma vez 
que o autocuidado é extremamente necessário para uma 
maior situação de felicidade e satisfação, já que vivem em 
meio à diferentes fragilidades, e por isso precisam de dife-
rentes e constantes cuidados (Martins, 2003). 

Nesse sentido, o ser humano deve ser visto na sua in-
tegralidade, sendo esse um dos princípios doutrinários da 
política do estado brasileiro para a saúde, que a tem como 
eixo prioritário (Brasil, 2005).  
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Considerações finais

As pessoas são seres dignos de atenção integral tanto 
à saúde física como à mental. Ao desenvolver este trabalho, 
identificaram-se inúmeros hiatos, que deixam em aberto a 
condição de sustentabilidade no que se refere à satisfação 
pessoal e profissional. Ficou evidente que falta sensibilidade 
para identificar as necessidades das pessoas ao serem aten-
didas, entendidas e assistidas em um conceito psicossocial, e 
com relação aos trabalhadores de saúde não é diferente. 

Esses trabalhadores passam por situações de estresse, 
convivem com doenças físicas e emocionais, com usuários de 
substâncias psicoativas sem ter qualquer suporte psicológi-
co para assimilar as informações que chegam, tornando-se 
também seres doentes, virando reféns de sua própria psique.

Nesse sentido, por meio dos resultados desta pesquisa, 
percebeu-se o quanto as atividades propostas a esse grupo 
tiveram relevância em todos os âmbitos das suas vidas. Hou-
ve momentos variados, como descontração, revolta, alegrias, 
tristezas, muitas lembranças há muito esquecidas vieram à 
tona, mexendo com os sentimentos de cada um.  

O grupo ficou inicialmente resistente, mas foi se envol-
vendo pelas atividades propostas, com grande integração ao 
final. Inicialmente, notou-se o receio da verbalização, mas 
houve a percepção de que alguns tinham pensamentos e opi-
niões semelhantes, porém não se conheciam suficientemente, 
e talvez nem a si mesmos, para compartilharem essas ideias.

Com o desenrolar dos encontros, a comunicação entre 
os participantes tornou-se mais efetiva e coesa, e o receio se 
extinguiu. No momento em que a insegurança deu lugar à 
confiança, todos puderam perceber que estavam amparados 
tanto pelos pesquisadores quanto pelos colegas. Não houve 
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julgamento ou preconceitos em relação a qualquer fala dos 
participantes, resultando em uma união cada vez mais for-
talecida do grupo. Usou-se a rede de atenção e cuidado como 
exemplo, embora houvesse a preocupação dos pesquisadores 
de que o conceito de rede ainda não estivesse totalmente cla-
ro. Por isso, foi exercitada a mente para que os profissionais 
de saúde pudessem entender a importância da rede e o quan-
to pode ser complicado se ela se apresentar de forma frag-
mentada. Essa compreensão foi difícil e lenta, mas evoluiu 
positivamente.

Na percepção dos pesquisadores, o que realmente ficará 
registrado em forma de sentimentos é a referência de capa-
citações e de acompanhamentos, para que os trabalhadores 
aprendam a lidar com as adversidades que surgem na vida 
pessoal e profissional, de modo que as absorvam com menor 
impacto e que consigam dar uma resolutividade aos pacien-
tes sem sentirem tanta dor e sofrimento.

A rede de atenção psicossocial deve ser fortalecida, visto 
que precisa atuar também com esses profissionais, pois é 
necessário que haja também o cuidado ao cuidador para que 
ele tenha mente e corpo sãos, para que se sinta amparado e 
fortalecido dentro da sua condição, e para que possamos ou-
vir de todos os colaboradores da rede de trabalho em saúde 
pública do município: “hoje sou feliz, estou satisfeito com a 
pessoa que sou”. 

Cabe ressaltar, então, como bem apresenta Lepargneur, 
que “[…] humanizar é saber promover o bem-estar comum 
acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de 
um pequeno grupo” (2003, p. 236). E isso de fato aconteceu, 
pois ficou evidente um crescimento gradativo e constante na 
fala de todos os participantes, que passaram a pensar como 
um grande grupo, como uma equipe de fato, e não apenas de 
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maneira individual, ou em grupos subdivididos. É importan-
te ressaltar que essa equipe esteve disposta à transformação 
e à renovação, deixando de lado conceitos pré-formulados e 
dando lugar a uma nova formação, com pensamentos e tra-
balhos integrados voltados para o bem comum.
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Introdução

O trabalho, por princípio, deveria ser fonte de prazer, 
uma vez que é por meio dele que o homem se cons-
titui como sujeito e faz valer sua importância para a 

sobrevivência de outros seres humanos. Contudo, o trabalho 
tem sido ao longo da história, para a maioria da humanida-
de, representação de dor, adoecimento e morte, fruto das di-
ferentes formas de exploração a que os sujeitos têm sido sub-
metidos ao longo do século (Braga; Carvalho; Binder, 2010).
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Ainda, as condições precárias de trabalho são respon-
sáveis pelo agravamento das condições de saúde e pela mu-
dança do perfil epidemiológico de adoecimento de sujeitos 
trabalhadores, destacando-se o aumento das doenças rela-
cionadas ao trabalho, entre elas, os transtornos mentais.

Os trabalhadores da área da saúde estão expostos a 
situações insalubres, baixos salários, acúmulo de funções, 
entre outros problemas. Muitas vezes, os mais sobrecarre-
gados são os profissionais da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), que estão expostos a diversas situações, desde risco 
biológico a fatores relativos à organização e precarização do 
trabalho, como a divisão e o parcelamento das tarefas, a fal-
ta de reconhecimento profissional, a exigência de produtivi-
dade e a deficiência da rede de saúde (Carreiro et al., 2013).

Conforme Trindade et al. (2010), os trabalhadores de 
ESFs vivenciam em suas rotinas de trabalho diferentes e 
complexas demandas psíquicas e físicas, pois nesse tipo de 
serviço os membros das equipes têm contato diário com a 
realidade das comunidades que são, muitas vezes, carentes 
em múltiplos aspectos, o que pode lhes afetar física e emo-
cionalmente. O trabalho na unidade de saúde pública é de-
senvolvido em um ambiente com diversos fatores de risco 
ocupacional, podendo gerar danos à saúde dos trabalhado-
res e afetar a qualidade do serviço prestado.

Muitas vezes, a saúde dos trabalhadores da saúde é 
esquecida pelos gestores e pelos próprios profissionais, que 
evitam se afastar do trabalho para evitar a perda salarial ou 
por terem o sentimento de que não podem ficar doentes por 
serem responsáveis pela saúde dos outros. 

Desse modo, observa-se que muitos trabalhadores não 
cuidam da própria saúde, muitas vezes, eles sofrem de de-
terminadas doenças e não recebem a devida atenção. As 
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doenças ocupacionais relacionam-se com muitas situações 
laborais que podem comprometer de modo geral a saúde fí-
sica e mental dos sujeitos. Tais condições podem ocorrer con-
comitantemente a problemas relacionados à organização do 
trabalho e às condições de vida. É importante observar como 
esses vários aspectos se inter-relacionam.

Diante disso, a partir do Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), que tem por objetivo 
consolidar a integração ensino-serviço-comunidade por meio 
de intervenções psicossociais com trocas multi e interdisci-
plinares, realizou-se uma pesquisa com uma equipe de ESF 
da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, visando in-
vestigar a contribuição de ações multidisciplinares na saúde 
dos profissionais bem como as possíveis mudanças ocorridas 
a partir da realização de oficinas focadas no autocuidado. 

A pesquisa foi realizada com base em oficinas, con-
centradas nas diferentes áreas de atuação das acadêmicas 
bolsistas (Nutrição e Odontologia) e da preceptora do grupo 
(Psicologia), para integralizar o cuidado à saúde com dife-
rentes perspectivas a partir da formação científica de cada 
uma. Assim, foi realizado um estudo qualitativo, que permi-
tiu compilar os resultados da pesquisa.

A ação multidisciplinar foi desenvolvida em forma de 
oficinas, em trabalho estruturado com grupos, contando com 
a aplicação de dinâmicas de grupo. Tal metodologia busca 
proporcionar uma visão mais integradora dos assuntos tra-
tados, englobando tanto as reflexões como as formas de sen-
tir e agir.

A equipe dos sujeitos que participaram do estudo com-
punha-se de nove funcionários da rede pública de saúde de 
Passo Fundo, todos do sexo feminino, das áreas de medicina, 
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enfermagem e odontologia, havia também técnica de enfer-
magem, recepcionista, agente de saúde e de sanificação.

Foram realizados quatro encontros com a equipe. No 
primeiro encontro, foram apresentados o objetivo do projeto, 
os termos de consentimento livre e esclarecido e um questio-
nário, para que cada integrante da equipe respondesse a fim 
de que fosse possível conhecer melhor as condições gerais de 
saúde e autocuidado de cada um. 

Nos encontros seguintes, foram operacionalizadas as 
oficinas de valorização do sorriso e manutenção da saúde 
bucal, saberes e sabores no âmbito alimentar e nutricional 
e psicologia e saúde mental no trabalho1. No final da última 
oficina, foi disponibilizado um novo questionário para cada 
um dos integrantes da equipe, para que pudessem externar 
os benefícios obtidos com as oficinas e de que forma a prática 
contribuiu para uma melhor qualidade de vida e melhorias 
no desenvolvimento de seus trabalhos.

O presente capítulo contemplará os achados sobre as 
condições da equipe no que se refere à saúde física e mental 
bem como o comprometimento com o trabalho realizado e o 
aprendizado multidisciplinar da equipe.

Condições da equipe quanto à saúde física e 
mental

Fatores de risco para a saúde, como sedentarismo, ta-
bagismo, consumo de álcool, falta de cuidados com saúde 
bucal, estresse, alimentação inadequada, obesidade, enve-
lhecimento e história familiar, estão sendo potencializados 
com a crescente autonomia financeira e independência fa-

1	 Proposta	inspirada	na	oficina	de	gostos	e	sabores	ministrada	por	Franciele	
S.	Gallina	na	Universidade	de	Passo	Fundo,	em	maio	de	2014.
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miliar e em decorrência de mudanças no comportamento dos 
indivíduos. Tais fatores podem levar ao desenvolvimento de 
doenças crônicas, que, por sua vez, podem gerar invalidez 
parcial ou total, com várias repercussões para o trabalhador 
e, consequentemente, sua qualidade de vida.

Má alimentação e sedentarismo

Indivíduos que se alimentam mal ou de forma apres-
sada podem ter problemas como obesidade e hipertensão. 
Refeições balanceadas ajudam a diminuir o cansaço e au-
mentar a disposição no trabalho, além de melhorar a produ-
tividade e reduzir o índice de consultas médicas. Esses são 
os benefícios para os trabalhadores que se alimentam de for-
ma correta e saudável. Tem-se visto que devido à sobrecarga 
de tarefas, muitos levam para o trabalho sua alimentação, 
visando à praticidade, e acabam esquecendo o valor nutri-
cional da preparação. Optam por refeições rápidas e alimen-
tos cada vez mais processados, seja por falta de espaço no 
ambiente para o preparo, de tempo para realizar a refeição 
ou até mesmo devido ao desconhecimento ou descuido com a 
própria alimentação. 

Observando o comportamento dos trabalhadores da 
ESF, verificou-se que eles apresentavam a maioria dos fa-
tores de risco para adquirir uma ou mais doenças crônicas. 
A prevalência do sedentarismo e da alimentação incorreta, 
por realizarem suas refeições fora de casa, optando por pra-
ticidade e agilidade, visto que, na maioria das vezes, eles 
não têm o tempo necessário para uma refeição equilibrada e 
saudável. Registrou-se também a falta de acompanhamento, 
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com exames semestrais de rotina, havendo maior probabili-
dade de adquirir doenças, muitas vezes silenciosas.

Segundo o documento do Ministério da Saúde Pesquisa 
de orçamentos familiares 2008-2009 (IBGE, 2011), a popula-
ção brasileira combina uma dieta tradicional, em que o arroz 
e o feijão ainda são frequentes, com o consumo de alimentos 
com baixo teor de nutrientes e alto conteúdo calórico, em 
que o consumo crescente de alimentos processados alia-se à 
baixa ingestão de frutas, verduras, legumes e outros alimen-
tos in natura ou minimamente processados. Como resultado 
desse padrão inadequado de consumo alimentar, apesar de 
haver uma ingestão satisfatória de proteínas, foi observado 
o consumo excessivo de açúcar, sódio e gorduras saturadas, 
bem como baixa ingestão de fibras e de várias vitaminas e 
minerais por grande parte da população. 

Mendes, de acordo com a dados da Organização Pan-
-Americana da Saúde (2011), atualmente há evidências de 
que o tabagismo, os alimentos com altas taxas de gorduras 
trans e saturadas, sal e açúcar em excesso – especialmente 
em bebidas adoçadas –, o sedentarismo bem como o consumo 
excessivo de álcool causam mais de dois terços de todos os 
novos casos de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) 
e aumentam o risco de complicações em pessoas que já so-
frem dessas doenças. O tabagismo é o principal responsável 
por uma em cada seis mortes no mundo e tem aumentado, 
especialmente entre adolescentes. 

O consumo de alimentos com altas taxas de gorduras 
saturadas, trans, sal e açúcar é a causa de pelo menos 14 
milhões de mortes, ou de 40% de todas as mortes anuais, o 
sedentarismo causa cerca de 3 milhões, ou 8% de todas as 
mortes anuais, o consumo de álcool leva a 2,3 milhões de 
mortes ao ano, 60% das quais dentro do quadro de DCNT. 
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Mudanças no ambiente social e econômico fizeram com que 
os fatores de risco de DCNT se tornassem generalizados. As 
escolhas dos cidadãos em relação ao consumo de álcool e ta-
baco, por dietas e atividade física, são influenciadas por for-
ças que estão além do controle individual, geralmente por 
pressão da indústria e do comércio respectivo. O resultado é 
que produtos pouco saudáveis estão cada vez mais disponí-
veis (Goulart, 2012).

As DCNTs representam hoje a maior causa de morte 
no mundo, em 2008 foram 36 milhões de mortes, ou seja, 
63% do total global de mortes. Desse total, 78% das mortes 
ocorreram em países de média e baixa renda. Além das mor-
tes, muitas evitáveis e prematuras, destacam-se as sequelas 
e incapacidades deixadas por essas doenças, além do sofri-
mento e do alto número de anos de vida perdidos. A situação 
das DCNTs, hoje considerada amplamente como verdadeira 
epidemia, é agravada pela transição demográfica acelerada 
que ocorre em muitos países, e também no Brasil (Mendes, 
2011).

A partir de dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2011), 
verifica-se que as DCNTs são multifatoriais de longa dura-
ção, desenvolvendo-se no decorrer da vida. Segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde (2016), essas doenças são 
consideradas um grave problema de saúde pública, respon-
sáveis por 63% das mortes no mundo e 72% das mortes no 
Brasil. As DCNTs resultam de fatores determinantes sociais 
e condicionantes, além de fatores de risco individual, como 
hábitos alimentares incorretos, obesidade, sedentarismo, 
fumo, uso nocivo de álcool e envelhecimento.

Havia a estimativa de que no Brasil a perda de produti-
vidade no trabalho e a diminuição da renda familiar, proble-
mas resultantes de apenas três DCNTs (diabetes, doença do 
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coração e acidente vascular cerebral), levariam a uma perda 
na economia brasileira de US$ 4,18 bilhões, entre os anos 
2006 e 2015. Também no Brasil, o forte impacto socioeconô-
mico das DCNTs e seus fatores de risco afetam o alcance das 
Metas de Desenvolvimento do Milênio (Goulart, 2012).

A inatividade física é responsável por cerca de 2 mi-
lhões de mortes no mundo, atingindo em maior parte indi-
víduos do sexo feminino, idosos, de baixa classe socioeconô-
mica e incapacitados. De acordo com as recomendações do 
The American College of Sports Medicine e do The American 
Heart Association Primary, todos os adultos saudáveis, com 
idade entre 18 e 65 anos, precisam de atividade física aeró-
bica de intensidade moderada por um período mínimo de 30 
minutos, cinco dias por semana, ou de intensidade aeróbica 
vigorosa por, no mínimo, 20 minutos, três dias por semana.

A atividade física e o exercício previnem efetivamente 
a ocorrência de eventos cardíacos, reduzem a incidência de 
acidente vascular cerebral, hipertensão, diabetes mellitus, 
câncer de colón e de mama, fraturas osteoporóticas, obesi-
dade, depressão e ansiedade, além de retardarem a morta-
lidade (American College of Sports Medicine, 2007). Entre-
tanto, essas recomendações são seguidas apenas por 17,6% 
da população, e é a população com maior escolaridade que 
tem mais cuidados com a saúde e praticam mais atividades 
físicas.

A prevalência de excesso de peso e a obesidade também 
aumentaram nas últimas décadas, em praticamente todos 
os países do mundo, inclusive no Brasil. Isso acontece devi-
do a mudanças no nível socioeconômico mundial, levando a 
alterações nos hábitos e estilos de vida, com consumo exces-
sivo de alimentos ricos em gordura saturada associado a bai-
xos níveis de atividade física, aumentando o risco de doenças 
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cardíacas e cerebrovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, 
etc. Um estudo da The Behavioral Risk Factor Surveillance 
System (FORD et al., 2001) concluiu que a qualidade de vida 
diminui com o aumento do índice de massa corporal (IMC) 
e que as percepções de saúde podem afetar os esforços dos 
indivíduos para manter ou alterar seu peso.

Com o aumento de peso, a carga de doenças crônicas e 
as incapacidades também aumentam. Dessa, o excesso de 
peso contribui de maneira negativa tanto na qualidade como 
na expectativa de vida. O controle dessas doenças só pode 
ser alcançado por meio de esforços concentrados em preven-
ção e controle dos fatores de risco associados e na melhoria 
das condições e qualidade de vida.

Segundo Oliveira e Silva, Recine e Queiroz (2002), a 
obesidade localizada na região abdominal eleva o risco de 
ocorrência de diabetes mellitus do tipo 2. A circunferência 
da cintura maior do que 100 cm pode, isoladamente, elevar 
o desenvolvimento de diabetes mellitus em 3,5 vezes, mes-
mo após controle do índice de massa corporal. A hiperten-
são arterial prevalece seis vezes mais em obesos do que em 
não obesos. Com um aumento de 10% da gordura corporal, 
aumenta-se significativamente a pressão arterial.

A questão de como abordar o conceito de alimentação 
saudável no âmbito da atenção básica de saúde não está, 
portanto, restrita à busca de estratégias e técnicas a serem 
repassadas pelos profissionais à população. O setor de saúde 
deve assumir a alimentação como o resultado das múltiplas 
relações entre o biológico e o sociocultural. Seu papel-chave 
nessa abordagem interativa deve ter como premissa o pro-
cesso de aprendizagem constante e dinâmico, por meio da 
rede de serviços e programas, contribuindo para a formação 
da opinião confiável e segura da população sobre os princí-
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pios e recomendações de uma alimentação saudável (Olivei-
ra e Silva; Recine; Queiroz, 2002).

A promoção de um estilo de vida e de práticas alimen-
tares saudáveis constitui-se em uma estratégia de vital im-
portância para o enfrentamento dos problemas alimentares 
e nutricionais no contexto atual. Segundo a diretriz estraté-
gica da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a pro-
moção da alimentação saudável fundamenta-se no direito 
humano à alimentação adequada e na segurança alimentar 
e nutricional, pressupondo a socialização do conhecimento 
sobre alimentação e prevenção de problemas nutricionais, 
como desnutrição, carência de micronutrientes, obesidade e 
demais DCNTs. A atuação do Ministério da Saúde ocorre por 
meio de medidas de incentivos, que difundem a informação e 
possibilitam práticas educativas que motivam os indivíduos 
à adoção de práticas saudáveis, como ações educativas nas 
unidades básicas de saúde, escolas e ambiente de trabalho 
(Brasil, 2003).

Portanto, tendo em vista os agravos à saúde e a falta de 
conhecimento pelos profissionais da área, que são os respon-
sáveis pelas informações a serem transmitidas à população, 
objetivou-se abordar o tema sobre hábitos alimentares com 
os profissionais na unidade básica de saúde, como um meio 
de promoção do autocuidado, que pode, posteriormente, ser 
repassado também à comunidade. Aliado a isso, cabe res-
saltar a importância do cuidado com a saúde bucal, enten-
dendo-se que é na boca que se tem a percepção dos gostos 
e o início do trabalho digestivo, fazendo da saúde oral uma 
aliada imprescindível ao processo da boa alimentação e con-
sequentemente da qualidade de vida.



199Autocuidado e saúde do trabalhador: uma experiência multidisciplinar em equipe de Estratégia Saúde da Família

Cuidados com a saúde bucal

Ao serem perguntados sobre o que realizavam em sua 
rotina individual para a manutenção de sua saúde bucal, 
ficou evidenciado que a maioria dos trabalhadores da ESF 
tinha pouca clareza das instruções corretas de higiene para 
a manutenção de sua saúde oral assim como do autoexame 
para prevenção do câncer bucal.

O autocuidado reflete-se na saúde e pode ser definido 
como uma ação que se exerce sobre si mesmo para manter 
uma boa qualidade de vida de maneira responsável, autôno-
ma e livre em escolher métodos para sua realização (Freixi-
nho et al., 2010). A melhoria da saúde bucal tem repercussão 
financeira para os trabalhadores, pela economia com trata-
mentos dentários reparadores, e para o empregador, pela re-
dução do absenteísmo e também pela maior motivação e me-
lhoria na qualidade de vida do trabalhador (Hiroishi et al., 
2011). A promoção e a prevenção da saúde bucal dos traba-
lhadores são ações necessárias, visto que esses indivíduos no 
Brasil nunca tiveram esse tipo de atenção tão necessária. Os 
projetos de promoção e prevenção em saúde bucal, que bus-
cam soluções para os danos já existentes, devem ser levados 
ao trabalhador em seu ambiente de trabalho, para que ele 
seja visto como um todo (Carvalho et al., 2009). Os dentes 
proporcionam uma superfície de colonização não descamati-
va, permitindo o desenvolvimento de depósitos bacterianos 
que possibilitam a formação do biofilme dentário (Veiga et 
al., 2014). Esse biofilme dentário, quando não removido, im-
plica no desenvolvimento de diferentes patologias orais. A 
doença cárie, por exemplo, é resultado de um processo dinâ-
mico que ocorre nos depósitos bacterianos (placa bacteriana 
na superfície dos dentes) que implica, em seu processo final, 



200 Mônica Bettencourt Ávila et al.

na lesão de cárie, o que não ocorre quando esse processo é 
interrompido por meio da remoção da placa bacteriana, que 
pode ser realizada por métodos mecânicos ou químicos (Oli-
veira et al., 2012).

O biofilme é um dos principais fatores etiológicos, tan-
to da cárie quanto das doenças periodontais, e seu controle 
está diretamente relacionado a hábitos de higiene oral. Em 
vista disso, torna-se necessária a troca de informações entre 
o cirurgião-dentista e o paciente, para que ele possa visua-
lizar e entender o problema e saber como proceder (Garcia; 
Corona; Valsecki Júnior, 1998).

O controle mecânico é o meio mais simples e com melhor 
relação custo/benefício para controle do biofilme dentário, 
sendo o mais importante meio de manutenção das condições 
de saúde oral, evitando ou retardando a colonização do meio 
gengival por espécies bacterianas e as suas consequências 
(Veiga et al., 2014). Porém, o sucesso do controle mecânico 
de remoção de placa é diretamente proporcional à motivação 
da pessoa em escovar os dentes ou fazer uma adequada hi-
gienização das próteses que utiliza, além de ter os cuidados 
básicos em relação à sua saúde bucal.

Assim, um aspecto inerente ao sucesso do controle de 
biofilme é a motivação. A escovação e o uso de meios adicio-
nais de remoção mecânica do biofilme, como o fio dental ou a 
escova interdental, são muito eficientes quando corretamen-
te indicados e utilizados. No entanto, o uso frequente desses 
meios não é sinônimo de higienização, pois mais importante 
que a quantidade, é a qualidade da técnica utilizada na es-
covação (Veiga et al., 2014). A educação e a motivação são 
os alicerces para despertar interesse pela manutenção da 
saúde, desenvolvendo nas pessoas a consciência crítica das 
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reais causas de seus problemas e como solucioná-los (Olivei-
ra et al., 2012).

A cavidade oral é um sítio anatômico de fácil acesso 
para exame, permitindo que cirurgiões-dentistas, médicos 
ou o próprio paciente, por meio do autoexame, possam vi-
sualizar diretamente alterações da normalidade, que levan-
tem suspeitas de lesões, que podem ser diversas, incluindo 
neoplasias, possibilitando um diagnóstico precoce (Quirino 
et al., 2006).

Infelizmente, na maioria dos casos, no momento em que 
o câncer bucal é detectado, a doença já se encontra em está-
gio considerado avançado. Se houvesse diagnóstico precoce, 
as complicações no tratamento poderiam ser minimizadas 
assim como os efeitos estéticos e funcionais levariam a resul-
tados menos mutiladores. O que contribui para o diagnóstico 
tardio é a falta de conhecimento dos fatores de risco para a 
doença pelos pacientes, que são, geralmente, incapazes de 
identificar os sinais e sintomas (Lima et al., 2005). 

A partir da constatação de que o câncer bucal se tornou 
um problema de saúde pública, é importante que a conscien-
tização da população sobre a doença, seus fatores de risco, 
como prevenir e diagnosticar precocemente, seja realizada, 
enfatizando o autoexame da boca, que consiste em o próprio 
indivíduo buscar alguma alteração na cavidade oral, identi-
ficando lesões precursoras do câncer (Quirino et al., 2006).

Os fatores de risco mais expressivos para o desenvolvi-
mento do câncer bucal são o consumo de tabaco e de bebidas 
alcoólicas, mas a exposição prolongada à radiação solar e a 
produtos químicos carcinogênicos, além de alguns microrga-
nismos, também é considerada fator relevante (Lima et al., 
2005).
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O câncer bucal é um dos mais frequentes, quando compa-
rado a outras neoplasias, sendo uma doença de alta incidência. 
Por isso é importante ressaltar que hábitos nocivos, como eti-
lismo, tabagismo, condições precárias de higiene, raízes resi-
duais, próteses inadequadas, exposição frequente ao sol, entre 
outros, são condições predisponentes ao câncer, e o cirurgião-
-dentista deve estar capacitado para realizar o diagnóstico e 
fornecer orientações à população, para evitar a ação desses 
agentes cocarcinógenos (Florêncio; Silva; Silva, 2011). 

A educação para a promoção da saúde é uma questão 
pública muito importante. A orientação dos trabalhadores 
da ESF sobre a prevenção do câncer bucal e o autoexame 
para sua detecção precoce é muito importante para o auto-
cuidado e também para transmitir essas informações para 
os pacientes.

Segundo a Carta de Ottawa (World Health Organiza-
tion, 1986), a saúde se cria e se vive na vida cotidiana, nos 
centros de ensino, no trabalho e no lazer. A saúde é o efeito 
dos cuidados que se dispensa a si mesmo e aos demais, da 
capacidade de tomar decisões e controlar a própria vida e de 
assegurar que a sociedade em que se vive ofereça a todos os 
seus membros a possibilidade de gozar de um bom estado de 
saúde, o que garante uma qualidade de vida adequada.

Dessa forma, os profissionais da saúde precisam estar 
bem orientados e capacitados para cuidar da própria saúde, e, 
por conseguinte, passar essas informações para os usuários  
do Sistema Único de Saúde, qualificando o trabalho multi-
profissional. Para tanto, faz-se necessário que a saúde men-
tal também seja levada em consideração, pois a dinâmica 
do relacionamento emocional dos sujeitos consigo e com os 
outros reflete diretamente na qualidade e na eficácia do au-
tocuidado.
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Fatores em saúde mental

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde 
(2009, a saúde mental é entendida como um estado de com-
pleto bem-estar físico, mental e social e não apenas como 
ausência de doenças.

O Ministério da Saúde (Brasil, 2013) aponta que a saú-
de mental não está dissociada da saúde em geral e que se faz 
necessário reconhecer que as demandas de saúde mental es-
tão presentes em diversas queixas dos usuários que chegam 
aos serviços de saúde, de forma especial, os da atenção bási-
ca. O sofrimento psíquico não está restrito aos que recebem 
algum diagnóstico específico, mas é algo presente na vida de 
todos, manifestado de forma peculiar em cada um. Assim, 
nenhum cuidado é possível, se não houver um entendimento 
das causas do sofrimento em cada situação e para cada pes-
soa, de forma singular. 

Ainda conforme a cartilha do Ministério da Saúde, no 
ocidente, a maioria de nós tende a ver uma separação total 
entre corpo e mente, de forma que um não se mescla com o 
outro. Diferentes pensadores contribuíram para a produção 
desse dualismo mente/corpo, como Descartes e Platão, por 
exemplo, o que não ajuda a intervir eficazmente no processo 
de saúde-doença.

No entanto, toda pessoa tem uma vida passada, e as 
memórias de tudo o que ela viveu, aprendeu e experimentou 
fazem parte da sua vida presente e influenciam em como ela 
enxerga o mundo. Também, toda pessoa tem uma vida fami-
liar, cultural, é um ser político com direitos e deveres, diver-
sos papéis a exercer, bem como toda pessoa tem uma vida 
de trabalho, relacionada ao seu sustento e ao de sua família. 
Muitas pessoas sentem-se úteis por meio de seu trabalho, e 
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muitos quase que definem a própria identidade por aquilo 
que fazem (Brasil, 2013).

Conforme Heloani e Capitão (2003), a qualidade de vida 
do trabalhador está sofrendo desgastes constantes. Doen-
ças até então restritas a alguns nichos empresariais, como 
a LER/Dort, tornaram-se comum a todos, impossibilitando 
para o trabalho milhares de indivíduos. 

Ainda, se a qualidade de vida do trabalhador é pensada 
como uma política de relações públicas ou como uma meta 
no mundo do trabalho, deve-se poder questionar o que no 
mundo do trabalho pode ser apontado como fonte específi-
ca de nocividade à vida mental. Pode-se pensar então que a 
luta pela sobrevivência leva a uma jornada extenuante de 
trabalho e que as condições em que o trabalho se realiza re-
percutem diretamente na fisiologia do corpo.

Assim, segundo Bleger (1984), a psicologia precisa se 
inserir cada vez mais na realidade social e em espaços mais 
amplos, como nas instituições e na comunidade, pois a di-
mensão psicológica está presente em tudo, uma vez que em 
tudo o ser humano intervém.

Uma das funções do psicólogo seria promover maior 
equilíbrio, o que pode gerar melhor nível de saúde na popu-
lação, não interessando somente a ausência de doenças, e, 
sim, o desenvolvimento pleno dos indivíduos e da sociedade 
em geral, com foco na vida cotidiana das pessoas.

Portanto, ainda segundo Bleger, o psicólogo deve sair 
em busca da pessoa em seu curso cotidiano de trabalho, não 
esperando que a pessoa doente venha consultar, mas sair e 
intervir nos processos psicológicos que afetam as estrutu-
ras da personalidade e as relações entre os seres humanos, 
abrindo uma perspectiva ampla e promissora para a saúde 
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da população e uma fonte profunda de gratificação para o 
profissional. 

No Brasil, pesquisas sobre o sofrimento mental dos su-
jeitos que trabalham em ESF ainda são insuficientes, porém, 
alguns estudos apontam o processo de trabalho em saúde, 
seja hospitalar ou na atenção primária, como responsável 
pelo desgaste emocional do trabalhador, influenciando o de-
sempenho no trabalho e na sociedade, podendo desenvolver 
queda na produtividade, alta rotatividade de profissionais, 
dificuldades de relacionamentos em casa, uso abusivo de 
tranquilizantes, álcool e outras drogas (Carreiro et al., 2013).

Na equipe de ESF em que foram desenvolvidas as ofici-
nas, percebia-se uma queixa constante com relação a fatores 
como a falta de tempo, o cansaço, o estresse e a ansiedade, 
inclusive com apontamentos de desgaste e influência sobre 
a qualidade do trabalho desenvolvido a partir desses fatores. 
Também, constatou-se o uso de medicações ansiolíticas e/ou 
antidepressivas por alguns membros da equipe.

Conforme Trindade e Lautert (2010), os membros de 
equipes de ESFs encontram diversos desafios para qualificar 
a atenção à saúde dos indivíduos e das famílias com quem 
trabalham. Ou seja, trabalhadores inseridos nesse modelo 
de atenção à saúde ficam expostos à realidade de comunida-
des em que, por vezes, os recursos são escassos para atender 
às complexas demandas que surgem, e há ainda algumas fa-
lhas na rede de atenção à saúde que interferem diretamente 
no trabalho e na resolutividade das ações.

O estresse vinculado ao trabalho, o estresse ocupacio-
nal, diz respeito à dificuldade do trabalhador em adaptar-se 
às demandas existentes no trabalho e àquelas que ele pró-
prio percebe, bem como ao sofrimento psíquico associado às 
experiências de trabalho, cujas demandas ultrapassam as 
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capacidades físicas ou psíquicas do sujeito para enfrentar 
as solicitações do meio ambiente do trabalho. Aspectos da 
organização, da administração, do sistema de trabalho e da 
qualidade das relações humanas estão entre os principais 
fatores que desencadeiam o estresse no ambiente de traba-
lho, aumentando a possibilidade de cronificação desse es-
tresse, ao que se denomina síndrome de burnout. Essa seria 
atribuída à discrepância entre o que o trabalhador investe 
no trabalho e aquilo que recebe, como o reconhecimento dos 
colegas e superiores e os bons resultados no seu desempenho 
(Meneghini; Paz; Lautert, 2011).

Trindade et al. (2010) apontam que a síndrome de bur-
nout acarreta, além de problemas emocionais, alterações fí-
sicas e problemas de saúde, como fadiga constante e progres-
siva e vazio interno, sintomas que também foram relatados 
pela equipe trabalhada. 

Desse modo, é essencial que se identifiquem os estres-
sores laborais e que haja suporte social para desenvolver es-
tratégias de enfrentamento que venham a favorecer a saúde 
dos trabalhadores e lhes devolvam a satisfação no trabalho.

A partir disso, conforme o Ministério da Saúde (Brasil, 
2013), intervenções em saúde mental devem promover pos-
sibilidades de modificar e qualificar as condições e os modos 
de vida, orientando-se pela produção de vida e saúde e não 
somente se restringindo à cura de doenças. Isso implica em 
acreditar que a vida pode ter várias formas de ser experi-
mentada, percebida e vivida, tornando-se necessário que o 
sujeito seja visto em suas múltiplas dimensões, com seus 
desejos, anseios, valores e escolhas.

O comprometimento com o trabalho 
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realizado

O momento pelo qual a equipe passava quando foram 
realizadas as oficinas era bastante peculiar, além do traba-
lho proposto para a realização do projeto, os participantes 
presenciavam um período de instabilidade. No espaço de 
aproximadamente um ano, já contavam com a troca de uma 
das profissionais da equipe pela terceira vez. Além disso, ha-
via a necessidade de adaptação do grupo a essa nova confi-
guração.

Todavia, o grupo mostrou-se, de forma geral, receptivo e 
interessado na proposta, animado com a possibilidade de um 
espaço para olhar, falar e cuidar de si bem como se sentiram 
valorizados pela gestão por abrir essa possibilidade de pes-
quisa. Em alguns momentos, percebia-se certa dificuldade 
dos trabalhadores de se “desligar” de suas tarefas e das ro-
tinas de trabalho, ficando “presos” a demandas externas às 
oficinas, às vezes, prejudicando a vivência plena do trabalho 
proposto.

De modo geral, a equipe vivenciou os momentos das ofi-
cinas como espaços de autoconhecimento, de troca de expe-
riências de vida, e para o desabafo de inquietudes, anseios 
e incertezas com relação ao momento vivido pelo grupo e 
também ao trabalho em geral.

A oficina de valorização do sorriso e manutenção da 
saúde bucal foi desenvolvida por meio de dinâmicas que de-
monstraram a importância do cuidado com a saúde oral, do 
autoexame bucal e das implicações que a falta desse cuidado 
pode ocasionar na saúde. Para uma das dinâmicas realiza-
das, utilizou-se uma ideia baseada em Philippini (2009), em 
que os participantes recortavam imagens de revistas que 
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representassem suas expressões faciais no passado e no pre-
sente, e como gostariam de tê-las no futuro. 

Em um segundo momento, cada participante recebeu 
uma imagem de diferentes situações bucais. Nessa dinâmi-
ca, eles puderam comparar as situações de saúde bucal com 
as que mereciam uma maior atenção, possibilitando a cons-
cientização para a importância do autoexame bucal em bus-
ca de algum sinal de alteração da normalidade. Por fim, téc-
nicas de higiene oral foram explicadas em um macromodelo. 

Os integrantes mostraram-se participativos duran-
te as atividades, demonstraram interesse em aprender as 
técnicas corretas de escovação e de utilização do fio dental, 
apresentaram dúvidas sobre como higienizar suas próteses 
e foram receptivos em aprender sobre o autoexame bucal.

A oficina de saberes e sabores no âmbito alimentar e nu-
tricional teve por objetivo avaliar os hábitos alimentares dos 
profissionais. Para se conhecer o comportamento alimentar 
dos participantes, foi proposto que cada um descrevesse em 
um papel as suas rotinas alimentares diárias. Após a escrita, 
cada participante podia explicar suas escolhas. Após cada 
relato, foram realizadas sugestões de mudanças, quando ne-
cessárias, direcionando o enfoque para a prevenção de doen-
ças crônicas não transmissíveis. 

A seguir, foi proposta uma dinâmica sobre gostos, na 
qual cada participante experimentou pequenas porções de 
alimentos oferecidos, a fim de fazer uma experiência de tex-
tura e sabor, tentando descrever como se sentia ao provar o 
gosto de cada alimento. Esse momento proporcionou uma 
discussão sobre as diferenças e preferências de cada um e so-
bre a importância de não fazer do ato de comer algo apenas 
mecânico. Os participantes mostraram-se bem envolvidos 
com a atividade e curiosos em investigar como andaria sua 
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saúde nutricional e sua relação com a comida. Os sujeitos 
evidenciaram dúvidas e argumentaram que muitas vezes 
não conseguem cuidar da alimentação por falta de tempo.

A oficina em psicologia e saúde mental no trabalho vi-
sou desenvolver com os participantes conceitos de valoriza-
ção, autoestima e reconhecimento de seu trabalho, de sua 
vida e de sua saúde. Para isso, foram utilizadas técnicas de 
dinâmicas de grupo, que visam à expressão do autoconceito, 
à viabilização da verbalização e à expressão de ansiedades e 
angústias decorrentes de suas realidades pessoais, sociais e 
de trabalho. O potencial dos participantes para um melhor 
cuidado consigo e na relação com o outro foi trabalhado de 
forma que cada um pudesse desenvolver a possibilidade de 
extrair o melhor de si nas situações de dificuldade e sofri-
mento mental, a fim de ampliar e fortalecer seus aspectos de 
saúde emocional.

Para tanto, a equipe utilizou-se de papel crepom para 
um trabalho em que cada um, amassando aquele papel, de-
positasse ali suas incertezas, inseguranças e insatisfações. 
Em seguida, foi proporcionada à equipe a oportunidade de 
expressar os conceitos e visões sobre os colegas, escrevendo 
em placas colocadas nas costas, palavras que representas-
sem suas próprias concepções.

O momento de leitura e troca sobre as palavras escritas 
nas placas configurou-se em uma situação tensa, mas tam-
bém muito rica, pois viabilizou que os participantes falas-
sem aberta e francamente sobre os sentimentos de uns para 
com os outros, também proporcionou um feedback de suas 
condutas e percepções sobre os outros e sobre si mesmo.

Ao final das atividades, a equipe teve a oportunidade 
de fazer trocas de desejos e de expectativas, e receberam 
como presente uma caixa. Essa caixa continha um espelho, 
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no qual cada participante, individualmente, teve a oportuni-
dade de abrir e se olhar, a fim de valorizar-se e compreender 
a importância única de cada um dentro de uma equipe. Para 
encerrar a atividade, cada integrante transformou seu papel 
amassado em uma flor, simbolizando o poder que se tem nas 
mãos de transformar as situações difíceis da vida.

Considerações sobre o aprendizado  
multidisciplinar da equipe 

A partir das vivências observadas nas oficinas e das 
respostas obtidas nas entrevistas finais de avaliação, que 
expressaram os benefícios obtidos nas oficinas e como elas 
contribuíram para melhorar a qualidade de vida e o desen-
volvimento do trabalho, ficou evidente a ressignificação em 
todos os aspectos propostos, gerando um olhar mais abran-
gente e integrado sobre eles próprios, sobre suas práticas 
diárias de trabalho e sua relação com a equipe e com os usu-
ários do serviço.

A atitude de parar, olhar-se e pensar sobre si, em um 
primeiro momento, pode ter sido visto como uma perturba-
ção nas rotinas de trabalho, mas foi se transformando na 
possibilidade de criar novos horizontes e novas perspectivas, 
unindo o autocuidado ao processo de humanização das prá-
ticas profissionais.

Assim, conforme Goulart e Chiari (2010), as dimensões 
humana, vivencial, psicológica e cultural das doenças pre-
cisam ser consideradas nas relações entre os profissionais 
da saúde e os usuários. O vínculo pode ser uma ferramenta 
facilitadora de trocas de saberes entre o técnico e o popular, 
o científico e o empírico, o objetivo e o subjetivo, levando-os 
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para a realização de atos terapêuticos de acordo com as es-
pecificidades de cada coletivo e de cada indivíduo, favorecen-
do outros sentidos para a integralidade da atenção à saúde 
(Jorge et al., 2011). E as ferramentas relacionais envolvi-
das no processo de trabalho articulam-se e dinamizam-se na 
prática diária, e determinam-se pelas próprias demandas, 
necessidades, ofertas e relações envolvidas no cuidado, to-
mando sentidos e significados de acordo com a potência afe-
tiva de cada sujeito para com o outro: 

A reforma da atenção no sentido de facilitar a construção de víncu-
los entre equipes e usuários bem como no de explicitar com clareza 
a responsabilidade sanitária são instrumentos poderosos para a 
mudança. Na realidade, a construção de organizações que estimu-
lem os operadores a considerar que lidam com outras pessoas du-
rante todo o tempo, e que estas pessoas, como eles próprios, têm 
interesses e desejos com os quais se devem compor é um caminho 
forte para se construir um novo modo de convivência (Goulart; 
Chiari, 2010).

Assim, ao reconhecermos nossas emoções, identifica-
mos nossos limites emocionais, e quando usados de modo 
consciente, tornamos as interações mais verdadeiras, contri-
buindo para o estabelecimento de vínculos mais confiáveis e 
terapêuticos.

O processo de humanização é baseado simplesmente 
em se disponibilizar para ouvir e contar, trocar experiências 
e comparar o seu processo histórico com o outro. Na identi-
ficação com o outro, na reciprocidade de vida e ações é que 
se permite a identidade humana e o reconhecimento da pos-
sível imperfeição, mas também a ilimitada possibilidade de 
fazer de novo.
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Introdução

O presente estudo tem como tema o autocuidado em 
saúde dos profissionais da saúde e a relação desses 
profissionais com o uso de substâncias psicoativas 

(SPAs). Muitas vezes, a saúde dos trabalhadores da saúde é 
esquecida pelos gestores e pelos próprios profissionais, que 
evitam se afastar das atividades laborais para evitar a per-
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da salarial ou por terem o sentimento de que não podem fi-
car doentes por serem responsáveis pela saúde dos outros. 
Sendo assim, sobrecargas de trabalho acabam passando des-
percebidas ou são entendidas como naturais pelos próprios 
trabalhadores, como se isso fizesse parte da rotina de traba-
lho (Carreiro et al., 2013). 

Dessa forma, este estudo justificou-se pela importân-
cia de se realizar momentos que proporcionem o cuidado em 
relação à saúde desses profissionais, que acabam disponibi-
lizando muito do seu tempo encarregando-se do outro e dei-
xando o autocuidado em segundo plano. Esta pesquisa teve 
como objetivo observar as possíveis mudanças ocorridas nos 
profissionais a partir de práticas integrativas e complemen-
tares em saúde focadas no autocuidado e no uso de substân-
cias psicoativas. Tendo base no problema de pesquisa: qual a 
contribuição da ação multidisciplinar na saúde do profissio-
nal que atua nas Estratégias Saúde da Família?

A pesquisa foi realizada na cidade de Passo Fundo, Rio 
Grande do Sul, em uma unidade de Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF). A equipe era composta por nove trabalhadores 
da rede pública: uma enfermeira, uma técnica de enferma-
gem, um dentista, um médico (que se recusou a participar), 
quatro agentes de saúde e uma escriturária.

Os instrumentos utilizados para a avaliação e obtenção 
dos dados foram duas entrevistas, preenchidas pelos pró-
prios participantes, realizadas no início das atividades e ao 
final da última oficina. Além disso, foi estruturado um diário 
de campo, preenchido pelos pesquisadores.

Uma das oficinas foi aplicada por uma bolsista do PET-
-Saúde Redes e acadêmica do curso de Fisioterapia. O diário 
de campo foi preenchido por uma preceptora. A oficina tinha 
como objetivos promover, preservar e recuperar a saúde ge-
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ral dos trabalhadores da rede pública de saúde, dando ênfa-
se às doenças ocupacionais que elevam o estresse, a depres-
são e a ansiedade. 

Para que a oficina tivesse um enfoque humanista e não 
fosse um modelo de produção, foram realizados alongamen-
tos ativos dos membros superiores e inferiores, uma ativida-
de em um labirinto, em que foi trabalhada a sensibilidade, 
por meio do toque entre duplas. Na sequência, realizou-se 
uma sessão de relaxamento, por meio de um mantra. Para fi-
nalizar, utilizou-se a técnica de auriculoterapia, que é utiliza-
da na medicina tradicional chinesa, visando reequilibrar as 
energias do corpo. Nessa atividade, foram utilizadas apenas 
sementes que estimulam certos pontos do pavilhão auditivo.

A oficina II foi coordenada pela preceptora do PET-
-Saúde Redes, que é enfermeira da rede pública de saúde. 
Essa oficina teve como objetivo oferecer aos trabalhadores 
da rede pública de saúde dados sobre tabaco e outras subs-
tâncias que causam dependência, promovendo e reforçando 
informações sobre os seus malefícios, explicitando os compo-
nentes químicos e expondo a nocividade que causam à saúde. 
Essa oficina teve o intuito de gerar um debate sobre o uso 
dessas substâncias, propondo que os trabalhadores repen-
sassem sua própria saúde. 

Assim, foi desenvolvida uma atividade em que cada um 
tinha um pedaço de folha de papel colado nas costas, no qual 
os outros participantes da atividade escreviam qualidades 
ou defeitos. Também, ao final, foi realizada a dinâmica do 
espelho, em que dentro de um pacote de presente coloca-se 
uma caixa com um espelho, assim cada um ganha de presen-
te sua própria imagem, ou seja, recebia a si mesmo. Essas 
atividades objetivaram trabalhar as relações interpessoais 
dentro da equipe, além de proporcionar aos participantes 
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momentos de satisfação e motivação consigo mesmo e com 
a equipe. 

A pesquisa constituiu-se como um estudo qualitati-
vo descritivo, e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade de Passo Fundo sob o protocolo  
nº 37528114800005342, e, como tal, os trabalhos somente 
foram iniciados após aprovação e assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido.

O presente estudo inicia-se pela descrição das oficinas, 
segue com a análise da relação entre autocuidado e os profis-
sionais da saúde, e é concluído com a relação entre profissio-
nais da saúde e o uso de substâncias psicoativas. 

Oficina I

Primeiramente, foram realizadas as apresentações dos 
cinco participantes e das colaboradoras, em seguida, foi ex-
plicado como aconteceriam as atividades. A oficina iniciou-se 
com um alongamento global, de membros superiores, infe-
riores, tronco e cabeça. O alongamento é uma técnica uti-
lizada para aumentar a extensibilidade musculotendínea e 
do tecido conjuntivo muscular e periarticular e que contribui 
para aumentar a flexibilidade (Hall; Brody, 2001). Os par-
ticipantes relataram dificuldade em realizar os exercícios, 
justificada pela limitação causada pela dor muscular e pela 
pouca mobilidade, por não realizarem essas atividades fre-
quentemente. 

A segunda atividade deu-se com a utilização de um la-
birinto circular desenhado em um tecido plástico, nas cores 
preta e branca, com 3 m². Essa atividade tinha o objetivo de 
comparar a dificuldade encontrada no percurso até o centro 
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do labirinto, e vice-versa, com os obstáculos e as dificuldades 
encontrados no dia a dia. Essa atividade teve embasamento 
teórico em um dos mitos gregos mais conhecidos, o do labi-
rinto e o Minotauro. A trama protagonizada por Teseu pode 
ser utilizada como metáfora na atenção primaria à saúde 
(Hirdes; Scarparo, 2015).

Os participantes faziam o percurso até o fim e voltavam 
pelo mesmo caminho. Ao chegarem ao centro do labirinto, 
eram perguntados sobre o que sentiam até chegar a esse 
ponto e quais as dificuldades encontradas. Ao final, nova-
mente eram interrogados sobre o que lhes parecia mais fácil, 
o ir ou o voltar, bem como sobre quais as relações encontra-
das com a profissão. 

O participante 1 relatou que achou difícil entrar no la-
birinto, comparou-o com o trabalho, dizendo ser uma ativi-
dade única, na qual se convive com muitas pessoas e é pre-
ciso realizar o trabalho da forma mais correta possível, ter 
cautela ao agir com os pacientes e colegas. O participante 2 
achou difícil quando chegou ao centro, e julgou a volta tran-
quila. O participante 3 relatou dificuldade em se concentrar 
no meio do caminho, mas realizou o percurso de forma bas-
tante alegre, e ele se definiu como alguém feliz, sorridente e 
que procura não trazer problemas pessoais para o trabalho. 
O participante 4 também relatou dificuldades no meio do 
labirinto, disse gostar de tarefas e que prefere fazer as ati-
vidades sozinho, pois não gosta de “plateia”, julga-se rápido 
no que faz e diz fazer bem suas atividades. O participante 5 
encontrou dificuldades no meio do percurso, mas ele se con-
sidera rápido, ágil e ponderado. 

Ao final dessa atividade, foi realizada uma discussão 
sobre sua execução. Os participantes relataram falta de con-
centração, destacando que erros, algumas vezes, colaboram 
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com o acerto, pois “nem sempre acertamos de primeira”, afir-
maram. Enquanto equipe, afirmaram não haver problemas 
de relacionamento, e disseram haver cumplicidade entre eles, 
de modo que um ajuda o outro, assim como afirmaram que 
eles compõem uma equipe madura. Além disso, frisaram que 
buscam atender os pacientes como se fossem eles próprios. 

A atividade seguinte foi com o mantra, realizada com o 
objetivo de proporcionar relaxamento e concentração. Foi uti-
lizada a música Baba nam kevalam, que significa “somente 
existe o amor, tudo é amor, somente o nome do Pai Supremo”. 
A música foi utilizada como forma de relaxamento, pois, de 
acordo com Willems (1969), cada aspecto da música tem uma 
determinada atuação: o ritmo age primordialmente no corpo 
(nos movimentos), a melodia, nas emoções e a harmonia, no 
intelecto. Os participantes caminhavam pela sala cantando 
o mantra e olhando-se nos olhos. Ao fim da música, senti-
ram a necessidade de se abraçarem, o que provocou emoções, 
com o choro de alguns participantes. Logo após, com todos 
sentados em um círculo no chão, cada um dos participantes 
colocou uma mão por cima da mão do colega e a outra sob a 
mão do colega do outro lado, fazia-se um carinho nas mãos, 
passando energias positivas e sentimentos bons, como amor. 
Tudo isso com o propósito de receber e dar, assim como ocor-
re no trabalho, ao cuidar dos pacientes, pois sempre há um 
retorno. Para finalizar a atividade, pediu-se que atribuíssem 
uma qualidade a cada um, tendo sido apontadas caracterís-
ticas como carinhoso, humilde, dedicado e responsável. 

O bem-estar físico, psíquico e mental pode interferir de 
forma significativa nos resultados e na produtividade do tra-
balhador, principalmente daquele que trabalha com saúde e 
em ambiente de alto estresse (Batista; Bianchi, 2006). Dessa 
forma, as culturas orientais têm, historicamente, desenvol-
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vido estratégias para lidar com o estresse a partir de práti-
cas corporais, exercícios, movimentos, danças e massagens, 
visando preservar e recuperar a saúde por meio da flexibi-
lização e do fortalecimento do corpo e da mente (São Paulo, 
2002).

Desse modo, foi utilizada a auriculoterapia, uma prá-
tica da medicina tradicional chinesa, que consiste em um 
método que utiliza pontos específicos do pavilhão auricu-
lar para tratar várias desordens do corpo (Giaponesi; Leão, 
2009). O método funciona estimulando o ponto reflexo na 
orelha, conseguindo, assim, uma ação de alívio de sintomas 
em partes distantes do corpo (Gori; Firenzuoli, 2007). 

A última atividade, então, foi a auriculoterapia, rea-
lizada com o objetivo de melhorar a qualidade de vida por 
meio de um tratamento coadjuvante. Foi solicitado que os 
participantes definissem aspectos que queriam que fossem 
estimulados, e os itens escolhidos foram insônia e estresse. 
Dessa forma, foram aplicados os pontos específicos no pa-
vilhão auditivo para melhorar esses sintomas. Ao final, os 
componentes manifestaram ter gostado da oficina e propu-
seram que a proposta fosse aplicada mais vezes. 

Oficina II

A atividade inicial foi a explanação da enfermeira pre-
ceptora do PET-Saúde Redes sobre o grupo de tabagismo 
que existe no centro de atenção integral à saúde em que 
trabalha, sobre o grupo Esperança (álcool e droga) e sobre 
os demais grupos de trabalho (depressão, gestante, manu-
tenção do tabagismo). Em seguida, a equipe trouxe relatos 
de usuários de substâncias psicoativas que eles conhecem, 
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quando foi discutida a importância dos grupos de apoio e a 
forma como são realizados, de maneira sigilosa. Então, foi 
proposto um debate sobre os vários tipos de drogas, e os 
participantes consideraram a questão do uso de drogas uma 
problemática para a sociedade e, além disso, perceberam 
que os usuários que procuram ajuda no sistema público de 
saúde são os pacientes menos favorecidos economicamente.

Outro assunto comentado foi o fato de que muitos pro-
fissionais da saúde são viciados em diversos tipos de me-
dicamentos, como Dolantina e Fenergam, que são de fácil 
acesso para os profissionais de saúde dos hospitais. A equi-
pe mostrou-se muito interessada na discussão e todos cola-
boraram com o assunto. Essa questão foi abordada devido 
ao fato de que “[...] o uso de drogas por profissionais de saú-
de pode interferir no seu próprio autocuidado e, consequen-
temente, no cuidado ao outro” (Zeferino et al., 2006).

Dando sequência à atividade, a fim de trabalhar as re-
lações interpessoais, cada participante recebeu uma placa, 
para ser afixada com fita adesiva às costas, nela os colegas 
escreveram uma qualidade e um defeito. Logo após, um par-
ticipante lia a placa de outro, revelando ao grupo o que esta-
va escrito, gerando bastante surpresa e aceitação dos adjeti-
vos escolhidos pelos colegas. Houve também agradecimentos 
sobre os elogios recebidos. Essa dinâmica teve como intuito 
proporcionar um momento de interação da equipe, visando 
ao desenvolvimento das capacidades de interagir com dife-
rentes pessoas em diversas situações, pois:

Em um ambiente no qual várias pessoas interagem diariamente 
no desenvolvimento de atividades profissionais, necessário se faz 
que haja um equilíbrio harmonioso entre elas. Quando um pro-
fissional apresenta algum problema, seja de saúde, pessoal ou 
profissional, pode contagiar o ambiente com seu estado de humor 
(Baggio, 2007, p. 410).
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A atividade seguinte foi a dinâmica do espelho, na qual 
cada participante deveria pensar em algo que gostaria de 
dar para o colega. Após isso, uma caixa com um espelho era 
passada. Cada participante a abria, olhava o que havia e 
a passava, sem falar nada. Quando todos já haviam olha-
do dentro da caixa, foi feita uma reflexão sobre a ativida-
de, concluindo-se que o melhor presente que eles poderiam 
ganhar era a própria imagem. A proposta dessa atividade 
foi aumentar a motivação e a autoestima, visto que “[...] a 
promoção da saúde dos trabalhadores deve ocorrer dentro 
e fora dos locais de trabalho, onde exista a possibilidade de 
desenvolver tarefas que proporcionem o bem-estar do traba-
lhador” (Carreiro et al., 2013).

A enfermeira encerrou a atividade, agradeceu a partici-
pação e a receptividade e distribuiu a entrevista final, dando 
um prazo para a devolução do documento. Os participantes 
agradeceram, elogiaram as oficinas e falaram sobre a impor-
tância de terem participado dessas atividades, que lhes pro-
porcionaram a possibilidade de pensar sobre o autocuidado 
e sua continuidade dentro da unidade. Os componentes re-
gistraram, ainda, que gostariam que a rede proporcionasse 
esse tipo de investimento na saúde pública, com o propósito 
de diminuir a tensão do dia a dia no trabalho e, desse modo, 
beneficiar também os usuários.

Reflexão e mudanças no trabalho em 
equipe: práticas de autocuidado e a relação 

com os usuários

A partir da realização das oficinas, foi possível consta-
tar a sua importância no que diz respeito à possibilidade 
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de reflexão sobre o trabalho em equipe, às formas de con-
cretização das atividades e à relevância do autocuidado dos 
profissionais da rede pública de saúde, em especial, os da 
Estratégia Saúde da Família. 

Os trabalhadores que participaram das atividades pu-
deram pensar sobre como o próprio estado físico e mental 
pode influenciar na execução do trabalho e o quanto é impor-
tante ter um tempo para si próprio. Avaliaram, ainda, como 
seria grandioso se a gestão investisse nesse aspecto, pois be-
neficiaria tanto os profissionais quanto os usuários da rede 
de saúde pública. Além disso, perceberam a importância de 
trabalhar a ansiedade e o estresse assim como valorizar e 
compreender de forma respeitosa e global colegas e usuários. 

Nesse sentido, durante as atividades, os participantes 
apontaram a falta de tempo, justificada pela correria do dia 
a dia, e as dificuldades enfrentadas no trabalho como mo-
tivos impeditivos à realização do autocuidado. As oficinas 
propiciaram um momento de pausa para reflexão e para se 
dar conta da importância do cuidado consigo mesmo, visto 
que o autocuidado é uma atividade humana voltada para re-
gular os fatores do próprio desenvolvimento saudável (Orem, 
2001). 

Com isso, os participantes perceberam o quão relevante 
é o autocuidado para obter uma vida mais saudável e um 
bom resultado na realização de suas atividades, sejam profis-
sionais ou pessoais. Concluíram, assim, que é necessário re-
servar um tempo para si, buscar atividades de lazer, momen-
tos de pleno descanso, e reivindicar investimentos no cuidado 
de quem cuida. Um participante, ao final das atividades, co-
mentou: “Precisamos olhar mais para dentro de nós mesmos”. 
Percebe-se que o trabalhador da rede pública de saúde em 
Estratégias Saúde da Família enfrenta dificuldades no am-
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biente de trabalho que resultam de uma realidade nacional 
em saúde pública, como sugerem Camargo-Borges e Japur: 

A forma de organização do trabalho que a ESF requer – privile-
giando o trabalho em equipe, a integralidade, o vínculo com a co-
munidade, a abordagem familiar, a co-responsabilidade e a parti-
cipação – vai evidenciando o esgotamento dos modelos de atenção 
tradicionalmente disponíveis e criando necessidades urgentes de 
mudanças quanto à organização do serviço e das práticas nele de-
senvolvidas (2008, p. 65). 

A partir dessa necessidade é que o “olhar para dentro 
de si mesmo” torna-se essencial para o desenvolvimento das 
atividades. Os participantes perceberam, então, o quanto o 
seu bem-estar influencia na qualidade do trabalho e que o 
autocuidado reflete-se no cuidado com o outro, como relatou 
um participante no questionário final: “Precisamos cuidar 
de nós mesmos para poder cuidar do outro”, um pensamento 
que até então não havia surgido na equipe de trabalho dessa 
ESF e que vem ao encontro do pensamento de alguns autores, 
como Vieira, Alves e Kamada, que lecionam que “[...] o cuida-
dor, antes de cuidar dos outros, necessita estar atento ao seu 
olhar interior, cuidando de si antes de cuidar dos outros” (2007,  
p. 25). Com isso,  a ação de cuidar torna-se mais humanizada 
e menos tecnicista, possibilitando ao paciente integrar-se na 
estratégia de seu cuidado, pois ele também deve ser respon-
sável pela sua saúde: 

O autocuidado do próprio profissional de saúde tem sido tomado 
como um fator fundamental na construção dessas competências. O 
cuidar de si como condição para o cuidar do outro, conforma uma 
prática mais integralizadora e de co-participação entre profissio-
nais de saúde e pacientes ao processo do cuidar (Camargo-Borges; 
Japur, 2008, p. 69). 

Também, as oficinas oportunizaram aos profissionais da 
ESF trabalhar com a ansiedade e o estresse enfrentados no 
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trabalho. Conforme dispõem Lentine, Sonoda e Biazin,  “[...] o 
estresse é a resposta fisiológica e de comportamento de um in-
divíduo que se esforça para adaptar-se e ajustar-se a pressões 
internas e externas” (2003, p. 105). Também é conveniente re-
fletir sobre a definição de ansiedade, que, segundo Castillo et 
al., é “um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, 
caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipa-
ção de perigo, de algo desconhecido ou estranho” (2000, p. 20). 

Os profissionais da ESF enfrentam diariamente situa-
ções de pressão causadas pelas cobranças tanto pelos usuá-
rios quanto pela gestão, como também dos colegas de traba-
lho e, consequentemente, de si mesmo, decorrentes da alta 
demanda, da carência de recursos humanos, da rotina de 
trabalho e da correria do dia a dia, dos pacientes sem cons-
ciência do trabalho realizado, da falta de apoio e motivação, 
do elevado grau de cobrança e da estrutura física deficitária. 
Igualmente, é possível afirmar que 

[...] trabalhadores da área da saúde tendem a apresentar níveis 
altos de ansiedade, seja pelo contato com o sofrimento humano, 
com o processo da morte do paciente, seja pela divisão técnica ou 
social do trabalho, como nas relações hierarquizadas (Barros et al., 
2003, p. 586). 

Além disso, “[...] é possível supor que o cenário de atua-
ção das equipes da ESF apresenta uma gama importante de 
estressores do tipo psicossocial” (Martins, 2011, p. 13), pois 
são constitutivos da própria organização do trabalho de pres-
tação de serviços básicos em saúde, que se caracteriza pelo 
intenso relacionamento com usuários que expõem uma am-
pla diversidade de problemas. Isso resulta em um alto nível 
de ansiedade e estresse ocupacional, que, segundo Martins,  
é “um processo em que o indivíduo percebe demandas do 
trabalho como estressores, as quais, ao exceder seus recur-
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sos de enfrentamento, provocam reações de estresse” (2011,  
p. 17). Assim sendo, as oficinas oportunizaram a esses pro-
fissionais trabalhar, mesmo que brevemente, essas questões 
e compreender que é necessário reservar um tempo para ela-
borar esses fatores causadores de estresse e ansiedade.

Dessa maneira, os participantes concluíram ser impres-
cindível que a gestão invista na saúde do trabalhador para 
que eles possam ter plenas condições físicas e mentais de 
realizar suas atividades e aprimorar o cuidado com o pró-
ximo. Isso corrobora a lição de Kurebayashi et al., quando 
destacam que “[...] cuidar de profissionais que oferecem ser-
viços de saúde pode ser estratégia fundamental, uma vez 
que bons resultados, quanto ao atendimento, dependem, 
principalmente, de equipes de trabalho saudáveis” (2012,  
p. 3). E também confirma o disposto pelo Ministério da Saúde 
(Brasil, 2001b), de que é necessário cuidar dos próprios pro-
fissionais da área da saúde, constituindo equipes de trabalho 
saudáveis e, por isso mesmo, capazes de promover a humani-
zação do serviço. Além disso, uma forma de mudar essa reali-
dade seria a evolução do ensino dos cursos da área da saúde 
nas instituições acadêmicas, pois, na maioria dos currículos, 
não há disciplinas suficientes ou são inexistentes as que tra-
balham a questão do próprio futuro profissional de saúde: 

A maior dificuldade em se desenvolver habilidades que possibilitem 
a formação de cuidadores mais saudáveis, reside no fato de que os 
cursos da área de saúde, incluindo o de Enfermagem, ainda são res-
paldados por conceitos e teorias vinculados a uma visão biologicista 
e restrita do ser humano. Apesar das discussões acerca da impor-
tância de uma mudança de paradigma no ensino na área de saúde 
entendemos que as instituições formadoras necessitam aprimorar 
suas metodologias de ensino relacionadas ao cuidado, incluindo 
nesse contexto preocupações com a saúde do cuidador (Damas; Mu-
nari; Siqueira, 2004, p. 3).
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No decorrer das atividades, os profissionais também 
perceberam que é preciso aprender a compreender e a dar 
valor ao trabalho dos colegas, visto que a equipe é formada 
por multiprofissionais que exercem funções objetivas refe-
rentes ao saber científico que possuem, e, além disso, cada 
um tem seu jeito de ser e sua subjetividade. Portanto, é ne-
cessário o respeito com as diferenças tanto objetivas quanto 
subjetivas, “criando vínculos e soluções criativas para a con-
vivência harmoniosa e produtiva entre os vários saberes na 
área da saúde” (Santos; Cutolo, 2003, p. 67), transformando-
-se em uma equipe que trabalhe de forma interdisciplinar, 
pois, segundo Santos e Cutolo:

No interdisciplinar encontra-se tanto o desafio pertencente à busca 
da unidade na multiplicidade, quanto o desafio de aprender a lidar 
com as nossas próprias diferenças, assim como as dos outros, consi-
derando-as não como entraves à nossa prática, mas sim, como ricas e 
estimulantes em suas peculiaridades (2003, p. 31). 

Assim sendo, os autores ressaltaram a ideia de busca-
rem uma boa relação profissional entre os colegas de tra-
balho, pois isso contribui para um melhor atendimento aos 
usuários e um bom convívio cotidiano no trabalho. Isso vem 
ao encontro com outra observação dos participantes, a rele-
vância de “manter bons vínculos entre colegas e usuários”, 
pois, dessa forma, fica garantida a possibilidade de ser reali-
zado um trabalho mais humanizado e integrado, tanto entre 
colegas quanto entre profissional de saúde e usuário: 

[...] o vínculo é fundamental no serviço de saúde, pois propicia ao 
usuário exercer seu papel de cidadão, conferindo-lhe maior auto-
nomia no que diz respeito a sua saúde, tendo seus direitos de fala, 
argumentação e escolha respeitados, e permitindo ao profissional 
conhecer o usuário para que colabore com a integração deste na 
manutenção de sua saúde e redução dos agravos (Monteiro; Fi-
gueiredo; Machado, 2009, p. 362).
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Diante disso, é notável a importância do bem-estar fí-
sico e mental do profissional da rede pública de saúde, em 
especial, neste caso, dos integrantes das equipes da Estra-
tégia Saúde da Família, considerando as várias dificuldades 
encontradas no ambiente de trabalho, como a alta demanda, 
a carência de recursos humanos, a estrutura física precá-
ria e a falta de reconhecimento e motivação. Foi a partir da 
participação nas oficinas que vários deles se deram conta da 
seriedade do autocuidado e do enriquecimento das relações 
dentro da equipe e de cada um deles com os usuários: 

Diante dos inúmeros obstáculos que hoje se apresentam para a as-
sistência à saúde no país, sejam de ordem financeira, política, orga-
nizativa ou ética, coloca-se em pauta o fundamental debate sobre a 
qualidade da atenção prestada. Qualidade esta que diz respeito, de 
maneira indissociável, ao emprego de tecnologias, saberes, recur-
sos considerados adequados e disponibilizados num contexto singu-
lar: o do encontro entre quem sofre, sejam indivíduos ou populações, 
e aqueles que se dedicam a mitigar este sofrimento, profissionais 
de saúde, gestores ou técnicos (Goulart; Chiari, 2010, p. 257). 

Dessa forma, torna-se imprescindível ressaltar o quan-
to é relevante pensar nas condições de trabalho que os pro-
fissionais enfrentam todos os dias e que o investimento na 
melhoria dessas condições é cada vez mais necessário. A 
exemplo do ocorrido com as oficinas, constata-se que é preci-
so haver mais momentos que possibilitem trabalhar o auto-
cuidado com os profissionais da rede pública de saúde assim 
como as relações interpessoais dos responsáveis pela saúde, 
ou seja, dos profissionais com seus colegas de trabalho e des-
ses com os usuários. Isso, como dito anteriormente, bene-
ficiará também os usuários, pois saúde não se faz apenas 
com o avanço e a oferta da tecnologia, mas também com o 
progresso da qualidade dos atendimentos oferecidos na rede 
pública de saúde.
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O uso de substâncias psicoativas e a 
relação  

com os profissionais da saúde

O crescente consumo de álcool e suas devastadoras con-
sequências tornaram-se um dos problemas de saúde mais 
graves dos dias atuais. O número de pessoas que se tornam 
dependentes e que são gradativamente destruídas por essa 
dependência aumenta assustadoramente a cada dia. O abu-
so de álcool verificado nos últimos anos e as suas consequên-
cias na vida do indivíduo e da sociedade são considerados 
hoje um problema de saúde pública (Caldeira, 1999). 

Já a dependência química entre médicos e profissionais 
de saúde passou também a ser uma séria preocupação das 
autoridades sanitárias de vários países do mundo, principal-
mente Estados Unidos e Inglaterra (Martins; Corrêa, 2004). 
No Brasil, a discussão está apenas iniciando, mas pesquisas 
já demonstram a gravidade da questão (Bou; Dunn; Laran-
jeiras, 1998). Acredita-se que ao menos 5% dos funcionários 
brasileiros, independente da empresa, são quimicamente 
dependentes, tendo sua produtividade reduzida em 25%. 
Embora o alcoolismo implique sérias e reais consequências, 
as organizações, em geral, tanto privadas quanto públicas, 
denegam essa problemática, o que é constatado pela percep-
ção da falta de conscientização e de uma relutância em foca-
lizar o problema (Michel, 2000).

O álcool é considerada a substância de uso mais comum, 
tanto na perspectiva da saúde pública quanto, particular-
mente, na saúde do trabalhador (Fonseca, 2007). Ao encon-
tro disso está o resultado encontrado nesta pesquisa, cujos 
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dados revelaram que todos os entrevistados ingerem bebi-
das alcoólicas em algum momento. 

Segundo dados do Centro Brasileiro de Informações 
sobre Drogas Psicotrópicas, entre as drogas lícitas, há um 
significativo consumo de medicamentos psicotrópicos. Essa 
realidade pode ser focada na atual conjuntura histórico-cul-
tural, que envolve o papel social do uso de drogas, as motiva-
ções das pessoas bem como a postura da sociedade perante 
essa prática e o usuário (Cebrid, 1995). 

Obviamente, o uso de drogas envolve sempre a singula-
ridade do sujeito e seu modo de lidar com as situações coti-
dianas, porém, não pode haver ingenuidade, acreditando-se 
que o profissional da saúde está “imune” em relação a essas 
situações. Na verdade, ele vivencia sua situação singular 
sempre inserido em um contexto, e, nesse sentido, a proble-
mática drogas não comporta apenas uma decisão individual, 
mas, em sua complexidade, como fenômeno humano, reves-
te-se de múltiplas dimensões, que podem ser econômicas, 
políticas, sociais, culturais ou existenciais (Martins; Corrêa, 
2004).

Essa tendência foi confirmada pelos entrevistados nes-
ta pesquisa, que afirmaram conhecer muitos profissionais da 
saúde que estão envolvidos nesse problema, principalmente 
aqueles que trabalham em hospitais, nos quais o acesso a 
medicamentos, como Fernegam e Dolantina, é mais fácil.

O trabalho constitui um valor importante na vida da 
pessoa e deve ser considerado e analisado amplamente, 
para que as diferentes problemáticas que ocorrem no seu 
contexto possam ser compreendidas. É inegável que o traba-
lho, conforme compreendido na atualidade, exerce notável 
influência sobre a ação humana, pois a pessoa que traba-
lha enfrenta pressões constantes, tanto nas organizações 
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quanto na sociedade (Lautert, 1995). Dados como esses são 
apresentados pela Associação dos Estudos do Álcool e Ou-
tras Drogas, que aponta o alcoolismo como sendo o terceiro 
motivo para o absenteísmo no trabalho, como a causa mais 
frequente de aposentadorias precoces e acidentes no traba-
lho e como a oitava causa para concessão de auxílio doença 
pela Previdência Social (Vaissman, 2004).

Fatores de risco são atributos ou características indivi-
duais, condição situacional e contexto ambiental que incre-
mentam a probabilidade do uso e/ou abuso de drogas (no iní-
cio) ou fazem uma transição no nível de implicações com elas 
(piora). Ligados a esse conceito, encontram-se os fatores de 
proteção, atributos ou características individuais, condição 
situacional e/ou contexto ambiental que inibem, reduzem 
ou atenuam a probabilidade do uso e/ou abuso de drogas ou 
a transição de um nível de implicações com elas (Iglesias, 
1999).

No trabalho, o uso de álcool pode ser considerado um 
dos diversos meios utilizados pelas pessoas para fazer frente 
ao estresse. No entanto, essa é uma estratégia útil apenas 
em curto prazo, pois esse comportamento pode converter-se, 
com o tempo, em um hábito cada vez menos deliberado e 
cada vez mais compulsivo, acarretando consequências nega-
tivas para a saúde, para as relações sociais e para o desem-
penho nas atividades laborativas (Kalimo; Elbatawi; Cooper, 
1988). 

O estresse laboral deve-se à existência de fatores pró-
prios da organização e ao conteúdo de trabalho, porque há 
fatores tanto quantitativos (de trabalho, pressões de tempo) 
quanto qualitativos (trabalhos com pouca criatividade e es-
cassa interação social) que podem provocar riscos nos tra-
balhadores, potencializando o uso de drogas (Mynatt, 1996).
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O trabalho do profissional da saúde apresenta uma si-
tuação de risco, e alguns fatores podem interferir na sua po-
tencialização: a habilidade ou não dos trabalhadores de agir 
diante das situações de maneira adequada (não aumentan-
do o risco natural), os instrumentos de trabalho suficientes 
e em boas condições ou insuficientes e em más condições, a 
rotatividade de pessoal, as questões relacionadas à gerên-
cia dos serviços e de pessoal, dentre outros fatores (Martins; 
Zeitoune, 2007). 

Ao nos referirmos à sobrecarga de trabalho, alguns as-
pectos são relevantes, como as condições de baixo salário, 
que levam o trabalhador a ter mais de um emprego na ten-
tativa de viver com um pouco mais de dignidade, com con-
dições melhores de habitação, alimentação, transporte, edu-
cação, saúde e lazer. Mas, ao mesmo tempo, não lhe sobra 
tempo para conviver com a família e para o lazer, aspectos 
que poderiam se constituir em fatores de proteção ao uso de 
drogas. O que foi comprovado com a pesquisa, é que o tipo de 
atividade desenvolvida e o perfil dos dependentes são alguns 
indicadores relevantes, por exemplo: 80% eram do sexo femi-
nino, 40% atuavam em clínica médica há mais de dez anos, 
45% tinham dois empregos e 20% tinham três empregos. Já 
a sobrecarga de trabalho, no que se refere ao cuidar de si, 
interfere nos meios para garantir a promoção da saúde, a 
integridade física e a qualidade de vida, impedindo que os 
indivíduos busquem condições para uma relação de trabalho, 
na qual se priorizem o descanso físico e a disponibilidade de 
tempo para o cuidado de si (Martins; Zeitoune, 2007).

As características pessoais e as condições de trabalho e 
suas cargas expõem o trabalhador da saúde a um frequente 
desgaste, ou seja, a uma perda progressiva da capacidade de 
realização das suas atividades laborais (Martins; Zeitoune, 
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2007). Acredita-se que, entre a população, em geral, a esco-
lha da substância é influenciada pela disponibilidade e pela 
exposição (Del Moral; Fernandez, 1998). Essa questão nos 
leva a pensar que o profissional da saúde, ao lidar com as 
drogas e ao se perceber com algum tipo de necessidade, se vê 
diante dessa solução, sem gastos e com um produto de fácil 
acesso. Nesse contexto, surge mais um fator de risco relacio-
nado ao uso e abuso das drogas, ou seja, a disponibilidade. 
A disponibilidade da droga é um fator ambiental de risco e, 
dependendo das leis e normas da sociedade, o uso de drogas, 
sejam lícitas ou ilícitas, pode estar associado à facilidade de 
acesso à substância (Mynatt, 1996).

Tanto a falha no trabalho quanto as demandas que isso 
impõe quando o trabalhador é comprometido criam condi-
ções favorecedoras para o suposto mundo irreal de bem-es-
tar, de tranquilidade ou de poder que as drogas socialmente 
aceitas – como o álcool, os tranquilizantes e o tabaco – ofere-
cem, o que torna o fator mais nocivo e perigoso para a saúde 
(Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, 1999). Suas consequências afetam todos os espa-
ços geográficos e todos os indivíduos, independentemente da 
condição social e econômica (Brasil, 2001a) bem como esten-
de seus graves efeitos na questão social e familiar, desenca-
deando a desestruturação da família, inclusive no aspecto 
econômico, uma vez que grandes valores são gastos pelos 
trabalhadores no consumo de bebidas. Isso faz com que haja 
uma preocupação cada vez maior das famílias, dos profis-
sionais de saúde e de educação e das autoridades governa-
mentais quanto ao crescente número de alcoolistas no país 
(Fonseca, 2007).

Assim, evidencia-se que as condições de trabalho, a so-
brecarga de trabalho e a facilidade do acesso às drogas são 
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alguns dos possíveis motivos para o uso de drogas em profis-
sionais da saúde.

Considerações finais

O autocuidado dos profissionais da saúde tem sido dei-
xado de lado em razão da sobrecarga de trabalho, da falta 
de motivação e de tempo para pausa e descanso e do pouco 
investimento por parte dos gestores. Isso contribui para o 
adoecimento dos profissionais da rede de saúde pública e fa-
vorece o uso de SPAs. 

Tendo em vista o objetivo desta pesquisa, que foi ob-
servar as possíveis mudanças ocorridas nos profissionais, 
verificou-se que as práticas integrativas juntamente com a 
multidisciplinariedade tiveram um resultado significante 
tanto na orientação de autocuidado dos profissionais de saú-
de quanto em uma melhor qualidade de trabalho. A exemplo 
do que ocorreu com as oficinas, é preciso que haja mais mo-
mentos que possibilitem tanto trabalhar o autocuidado dos 
profissionais de saúde quanto as relações interpessoais dos 
responsáveis pela saúde, ou seja, dos profissionais com seus 
colegas de trabalho e com os usuários. Ainda, as oficinas 
trouxeram um grande conhecimento para todos, integrando 
os profissionais trabalhadores da rede pública juntamente 
com os acadêmicos e pesquisadores da área da saúde. 

Dessa forma, acredita-se que seja de grande valia a rea-
lização de outras pesquisas relacionadas ao tema. Além dis-
so, é interessante que ocorra a evolução do ensino nos cursos 
da área da saúde das instituições acadêmicas, de modo a 
abordar a questão humanista do profissional de saúde, pois, 
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na maioria dos currículos, disciplinas desse teor ou são ine-
xistentes ou não são oferecidas com carga horária suficiente.
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Introdução

Este artigo aborda as influências das intervenções de 
práticas integrativas na equipe de saúde da atenção 
psicossocial em p esquisa realizada em uma unidade 

básica de saúde (UBS) no município de Passo Fundo.
A interação entre a equipe multidisciplinar é um dos pi-

lares para a qualidade da atenção básica em saúde, e diversos 
fatores podem influenciar o relacionamento das pessoas no 
cotidiano. Entre as atividades que interferem de modo posi-
tivo nesse relacionamento estão as práticas integrativas, que 
são guiadas pelos valores de protagonismo dos sujeitos, pela 
corresponsabilidade entre eles, pelo estabelecimento de vín-
culos solidários, pela construção de redes de cooperação e pela 
participação coletiva no processo de gestão (Brasil, 2006). 
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A partir dessa premissa, deve-se considerar que a so-
brecarga dos serviços e a incapacidade de solucionar todos 
os problemas de saúde da população provocam desgastes 
nos profissionais da área (Maia, 2011). Quando pesquisa-se 
a literatura, observa-se grande quantidade de trabalhos que 
tratam de pessoas com doença ou estresse, porém poucos es-
tudos abordam os profissionais de saúde sob a visão do ser 
cuidado, em lugar de cuidadores (Campos, 2007). 

A Política Nacional de Práticas Integrativas/Comple-
mentares (PNPIC) foi instituída pela Portaria nº 971, de 
2006, do Ministério da Saúde. Essas práticas são recomen-
dadas pelo Ministério da Saúde na atenção básica como al-
ternativa para a promoção, manutenção e recuperação da 
saúde (Paranaguá et al., 2009). 

A atenção básica é o primeiro contato do paciente com a 
rede de saúde e é a responsável por ele nos diferentes níveis 
de atenção. Essas responsabilidades mostram a importância 
das unidades básicas de saúde e, consequentemente, da equi-
pe que atua no local. Dentro das atividades do Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde Redes de Atenção Psi-
cossocial (PET-Saúde Redes), foi realizado um levantamento 
para obter informações sobre a distribuição por bairros de 
usuários do serviço do Centro de Atenção Psicossocial Álco-
ol e Drogas (Caps-AD) no município de Passo Fundo. Como 
resultado, encontrou-se maior incidência em três bairros, e, 
por isso, uma unidade de saúde localizada em uma dessas 
regiões foi escolhida para a realização da pesquisa.

A unidade é composta por uma equipe de nove profis-
sionais de diferentes áreas da saúde, sendo uma enfermeira, 
uma médica, uma nutricionista, uma odontóloga, um agente 
de saúde, uma técnica em enfermagem, um recepcionista, 
um auxiliar de serviços gerais e uma estagiária da área de 
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nutrição. As atividades ocorreram de dezembro de 2014 a ja-
neiro de 2015, com encontros semanais realizados no espaço 
da unidade. Alguns encontros não contaram com a presença 
de todos os integrantes da equipe devido ao período, pois é 
quando há um número menor de dias úteis, por conta de 
datas comemorativas e das férias, e, ainda, em virtude de 
alguns profissionais da área de saúde trabalharem em mais 
de uma unidade.

Foram realizados cinco encontros, com avaliações pré 
e pós-intervenção. No primeiro encontro, foi constituído um 
grupo focal com questões norteadoras, procurando entender 
a atual interação da equipe. Nos seguintes, foram aplicadas 
intervenções baseadas em práticas integrativas retiradas da 
PNPIC, aliadas às experiências adquiridas nas atividades 
de arteterapia e bem-estar biopsicoespiritual realizadas pelo 
PET-Saúde Redes.

A realização desta pesquisa objetivou investigar a in-
teração em equipes de saúde da atenção básica por meio de 
práticas integrativas visando à melhora do atendimento psi-
cossocial, a fim de compreender a realidade de interação en-
tre os membros e auxiliando na introdução de tais práticas 
em relação ao usuário de substâncias psicoativas (SPAs).

O estudo tem natureza qualitativa, para tanto, foi uti-
lizada a técnica tradicional de análise de conteúdo do tipo 
temática e estrutural de Bardin (2011). Primeiramente, fo-
ram selecionadas algumas temáticas consideradas relevan-
tes para a obtenção de informações sobre o tema de estudo. 
Posteriormente, realizou-se uma organização de toda a in-
formação a partir do conteúdo observado e expresso. Nesse 
processo, foram elencadas categorias com maior incidência 
no material descritivo, dentre as quais citamos: trabalho em 
equipe; cuidando do profissional de saúde e o olhar da aten-
ção básica sobre os usuários de substâncias psicoativas. 
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Trabalho em equipe

A prática de cuidados é antiga e já teve diferentes fi-
nalidades. Tempos atrás era relacionada a qualquer pessoa 
que ajudava outra a continuar a vida em relação ao grupo, e 
eram orientados a partir de duas situações: preservar a vida 
e afastar a morte. Em virtude de mudanças vivenciadas pela 
sociedade, as práticas de cuidados foram divididas em uma 
infinidade de tarefas e atividades diversas (Collière, 1989). 

A estratificação do cuidado teve forte influência sobre o 
processo de trabalho em saúde, caracterizado pela redução 
do biológico, pelo mecanicismo e pelo primado da doença so-
bre o doente. No entanto, essas características são hoje cri-
ticadas e problematizadas em busca de um cuidado holístico, 
sistêmico e interdisciplinar (Queiroz, 2006). 

A atenção à saúde centrada no tratamento de doenças 
tornou-se ultrapassada. A prática de cuidados em saúde era 
caracterizada como individualista e fragmentada, calcada 
na abordagem e cura da doença pelo profissional atuante, de 
forma autônoma em sua área acadêmica. A atenção à saú-
de vigente tem se aprimorado, formando um sistema com 
atuação conjunta em diversas áreas, com isso, o tratamento 
deixou de ser a única prioridade. Para melhor implementa-
ção desse cuidado, fortificou-se a atenção primária, unindo 
profissionais de diferentes áreas da saúde.

A união de profissionais é encontrada na Estratégia 
Saúde da Família (ESF), responsável pela atenção primária, 
e foi citada pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 
como estratégia para consolidar a saúde básica. Tem como 
objetivo atuar tanto na promoção e prevenção da saúde 
quanto no tratamento e na reabilitação do indivíduo e da 
comunidade. Esse é o novo modelo de assistência à saúde 
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que substitui o cuidado fragmentado, centrado na doença e 
no médico (Brasil, 2012).

Os profissionais de saúde têm formação em diversos 
cursos cuja finalidade é tratar do ser humano. As diferentes 
áreas de conhecimento recebem uma formação singular e 
individualizada durante o período acadêmico. Todavia, o in-
divíduo é complexo e multidimensional, torna-se necessária, 
ao contrário da construção do conhecimento, uma aborda-
gem conjunta dos profissionais de saúde. Essa soma de tra-
balho compõe a atenção interdisciplinar e multiprofissional 
do trabalho em equipe (Scherer; Pires; Jean, 2013).

Para a concretização da idealização proposta na PNAB, 
além do convívio de vários profissionais na unidade, é pre-
ciso haver desenvolvimento da prática comunicativa inter-
pessoal, de modo a agrupar todas as áreas de conhecimen-
to, para, a partir disso, elaborar a construção de consensos 
e gerar projetos assistenciais comuns. Essa articulação de 
conhecimento forma uma atenção assistencial conjunta e 
diferenciada, superando o modelo de cuidado centrado na 
doença e com atenção fragmentada (Viegas, 2013).

A comunicação e a interação citadas foram abordadas no 
primeiro encontro da pesquisa. A abordagem inicial do estudo 
avaliou o grupo antes das atividades com práticas integrati-
vas. Essa avaliação foi realizada por meio de grupo focal, que 
estabeleceu discussões direcionadas por perguntas norteado-
ras que abordaram, entre outros assuntos, os temas de inte-
ração da equipe e rotina de trabalho. Durante esse encontro, 
foram gravados áudio e vídeo, posteriormente analisados.

A visão geral dos profissionais foi repleta de qualidades. 
Quando indagados sobre o funcionamento da equipe, o senti-
mento de uma equipe considerada boa foi unânime. Entre as 
justificativas usadas para a qualidade do grupo apareceram: 



245A construção do cuidado em uma equipe de saúde por meio de práticas integrativas

a união, o clima descontraído que predominava no ambiente, 
a harmonia, o bom relacionamento interdisciplinar entre to-
dos os integrantes e a boa receptividade quando começaram 
a trabalhar. De acordo com a descrição dada pelos membros, 
a equipe parece bem próxima daquela considerada ideal 
pela PNAB, ainda assim, foi necessário observar se, de fato, 
isso realmente ocorria.

No primeiro encontro, perguntou-se sobre o modo como 
era realizada a comunicação da equipe. A comunicação é 
uma interação fundamental para a soma dos conhecimen-
tos, para a construção de consensos comuns e a articulação 
de ideias dos profissionais (Viegas, 2013). Foi relatado pelo 
grupo um modo de comunicação diferente do que é proposto 
pela diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, ba-
seada no relato do prontuário, em conversa de corredores e 
nas informações intermediadas pela enfermeira.

As características observadas foram de que não havia 
relação estreita entre todos os membros da equipe. A enfer-
meira comunicava-se diretamente com todos, porém, a médi-
ca e a nutricionista, mesmo havendo vários pacientes em co-
mum, relacionavam-se apenas pelas anotações no prontuário.  
Durante a discussão, a médica declarou que não recebia in-
formações de retorno dos pacientes encaminhados e que só 
estava obtendo conhecimento da evolução de alguns casos du-
rante a aplicação da pesquisa, uma vez que no cotidiano não 
havia momento específico para esses assuntos. A maioria das 
conversas entre os integrantes do grupo era feita pelos cor-
redores, em breves momentos entre as atividades exercidas.

É recomendada pela ESF a realização de reunião se-
manal de equipe com duração de até quatro horas, com a 
presença de todos os integrantes, para discutir questões im-
portantes em relação ao trabalho. Nessa reunião, podem ser 
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discutidos, entre outros assuntos, os casos dos pacientes, de 
modo a aumentar as informações e propiciar troca de conhe-
cimentos, contribuindo para o aprendizado dos profissionais. 
Essa técnica não é usufruída pela equipe, já que a elevada 
carga de trabalho faz com que a equipe não tenha tempo 
hábil para desenvolvê-la. Tal fato causa prejuízo, percebido 
pela deficiência verificada na comunicação entre a médica e 
a nutricionista da unidade. 

Outro meio utilizado para comunicação era a troca de 
informações intermediada pela enfermeira, aumentando 
suas funções na unidade. Ela é responsável pela coordena-
ção da UBS, pela liderança da equipe e pelo trabalho as-
sistencial. Para executar todas essas funções que lhe são 
atribuídas, são necessárias habilidades que vão além do 
conteúdo oferecido na formação acadêmica, pois a enfermei-
ra é responsável pela estrutura física da unidade, recebe 
ordens de superiores e precisa delegar funções aos demais 
componentes da equipe. A enfermeira participava de todas 
as ações na unidade, sempre intermediando e resolvendo os 
problemas, era a peça central da equipe, realizava as tare-
fas com praticidade e não se sentia sobrecarregada, mesmo 
mencionando que todos os assuntos referentes à unidade 
eram intermediados por ela. 

Uma pesquisa que levou em consideração a visão dos en-
fermeiros no exercício da coordenação da equipe da Estraté-
gia Saúde da Família avaliou o papel do profissional em rela-
ção às competências e habilidades desenvolvidas no cotidiano. 
A análise dos dados identificou que a sobreposição de funções, 
o trabalho de gerenciamento somado ao trabalho assistencial, 
causa dificuldade no desempenho do profissional, e o trabalho 
por mérito de produção colabora ainda mais para a sobrecar-
ga de tarefas (Spagnuolo et. al, 2012). Contudo, nas observa-
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ções desta pesquisa, foi possível constatar que, mesmo com 
a sobreposição de tarefas e o trabalho baseado na produção, 
coincidentes com a pesquisa descrita, a enfermeira não se 
sentiu em dificuldade para exercer as funções propostas. 

A aplicação das práticas integrativas permitiu uma 
interação profissional mais acentuada, mas algumas per-
cepções do conjunto da equipe só foram elucidadas com as 
conversas trabalhadas na aplicação das oficinas. O manual 
de práticas integrativas menciona vários benefícios consoli-
dados após sua aplicação, entre eles observa-se o aumento 
do protagonismo pessoal, o compartilhamento de responsa-
bilidade, a criação de vínculos solidários e a participação do 
grupo no processo de gestão (Brasil, 2006).

A oficina de recorte e colagem realizada com a equipe foi 
estruturada em diferentes momentos. Inicialmente houve a 
orientação e organização do grupo em forma de círculo na 
sala, em seguida, os materiais – revistas, jornais, tesouras, 
colas e lápis coloridos – foram colocados no centro da roda 
e foi entregue uma folha de cartolina para cada integrante. 
Depois de todos receberem a folha, foi solicitado que procu-
rassem e recortassem figuras que representassem as fases 
da vida para, após, colá-las na cartolina. Caso não fosse pos-
sível encontrar figuras para representar alguma situação 
importante, era permitido desenhar. Assim, os integrantes 
foram convidados a procurar figuras que representassem o 
passado e o presente e também o futuro que imaginavam 
em suas vidas. Após a colagem, cada um iria se levantar e 
explicar o significado das figuras para todos os presentes. 
Quando houve a apresentação, passou-se a conhecer infor-
mações pessoais de cada componente que integrava a equipe. 

Percebeu-se que os participantes não conheciam real-
mente uns aos outros, alguns ficaram surpresos com a notí-
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cia de que uma integrante estava em período de gravidez, à 
espera do tão desejado filho. As curtas conversas nos corre-
dores não forneciam intimidade suficiente para um diálogo 
pessoal e amigável. A atividade diminuiu a distância entre 
as pessoas e ultrapassou a barreira de defesa dos indivíduos, 
tornando-os mais abertos. À medida que outras novidades 
foram aparecendo, a euforia aumentava e as pessoas fica-
vam mais animadas. 

Em relação ao passado, muitos assuntos relatados pelos 
cuidadores eram desconhecidos por grande parte dos colegas 
do grupo. Dentre as explicações, algumas chamaram mais 
a atenção. A responsável por manter a unidade limpa e em 
perfeitas condições de trabalho colou, na coluna que repre-
sentava o passado, imagens destacando o tempo de trabalho 
vivenciado durante a infância, disse que não se arrepende 
do passado, embora o trabalho tenha restringido a diversão 
daquele período da vida. No final do encontro, ela se pronti-
ficou a falar e declarou que a sua experiência de vida inter-
fere no modo de educar seus filhos, pois ela tenta fornecer a 
eles aquilo que sentiu falta na infância. 

Outra história que também marcou a apresentação foi 
a da nutricionista, que relatou que mudara de cidade para 
poder trabalhar, e que, faltando pouco tempo para se aposen-
tar, agora aguarda pelo momento que tanto deseja: retornar 
para a cidade natal e conviver novamente com a sua família. 

As histórias comoveram todos os integrantes da equi-
pe. Em vários momentos, o sentimento surgiu em forma de 
lágrimas, aumentando novamente o reconhecimento sobre 
os colegas de trabalho. A enfermeira aproveitou o momento 
para anunciar a nova descoberta, ela havia tomado ciência 
naquele momento de que não era a única que se emociona-
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va com facilidade na equipe. Durante a oficina, observou-se 
maior vínculo das pessoas após essas descobertas.

A escassez de tempo livre no cotidiano tornou-se um as-
sunto importante na apresentação dos cartazes. O assunto 
que havia sido abordado na avaliação inicial aparecera ape-
nas como empecilho para a realização de reuniões, porém, 
com a atividade, houve a percepção mais aprofundada de 
como realmente é o cotidiano de cada um, e veio à tona a 
repercussão do grande volume de tarefas exercidas. A esta-
giária em nutrição relatou que hoje ninguém usa parte de 
seu tempo para ver álbuns de fotos antigas, a secretária teve 
lembranças do quanto de tempo livre ela tinha na infância e 
fez uma relação com a dinâmica do dia a dia atual, em que o 
tempo passa sem que percebamos. 

Associando-se a esses relatos da oficina de recorte e co-
lagens, foi mencionado que, geralmente, não há o hábito de 
usar o tempo para refletir, o que acaba por levar ao esqueci-
mento de momentos importantes que foram vivenciados. No 
final do encontro, quando foram indagados se realmente se 
conheciam, a resposta foi unânime: não havia conhecimento 
verdadeiro sobre os companheiros de trabalho, aqueles com 
quem, muitas vezes, se passa mais tempo convivendo do que 
com a própria família.

Depois, a oficina de ioga trabalhou a concentração, o 
alívio do estresse e da ansiedade cotidianos. Em uma sala 
espaçosa, foi solicitado que os participantes se organizassem 
em círculo, quando foram apresentados ao tema daquele en-
contro. Apenas com a luz natural, os integrantes sentaram-se 
em uma posição bem confortável, com a coluna ereta e ombros 
e joelhos relaxados, iniciou-se a atividade pela concentração 
na respiração. Optou-se por abordar as posições mais fáceis, 
pelo fato de o grupo não ter experiência com a prática da ioga. 
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Os chacras trabalhados foram o do coração e o do umbigo, e 
foram realizadas as posturas da árvore, do balanço, do guer-
reiro e da cadeira. Após essa atividade, houve uma conversa 
com os participantes, e eles relataram que se sentiam melhor, 
mais relaxados. Ao final do encontro, estavam aliviados da 
tensão que antes, aparentemente, não era percebida.

Figura 1 – Grupo realizando asanas
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Com o decorrer das oficinas, observou-se que as pessoas 
foram adquirindo mais conhecimento tanto sobre a equipe 
quanto sobre si próprias. Na oficina realizada por uma ar-
teterapeuta convidada, os integrantes reforçaram a ideia de 
trabalho em equipe e da união do conjunto. 

Nesse encontro, houve uma atividade de relaxamento 
inicial, com a observação de que cada ser, com sua indivi-
dualidade, é capaz de contribuições que nenhum outro ser 
é capaz. Então, cada indivíduo foi convidado a se desenhar 
em uma folha, de modo que os braços e pernas ficassem nas 
extremidades do papel. Após foi disponibilizado um cartaz 
onde cada um teria que colar o seu desenho da forma como 
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ele se via no grupo unindo-se pela mão ou pelo pé. A partir 
disso, foram feitas questões sobre o funcionamento do grupo 
e as contribuições pessoais para o bom funcionamento da 
equipe como um todo. 

As respostas sobre o funcionamento do grupo descreve-
ram um trabalho em harmonia, de boa integração e coopera-
ção. Em relação ao entorno, a médica disse que, em razão da 
correria do cotidiano, algum aspecto sempre fica desfalcado, 
e todos concordaram com a resposta dela. Como exemplo, a 
médica relatou que procura fazer o bem, respeitar a todos e 
desempenhar sua função com êxito, para isso, entretanto, a 
família acaba ficando em segundo plano. A secretária corro-
bora a colega e dá um exemplo pessoal, ela diz que escuta 
sobre doença e dor no trabalho, assim, quando está em sua 
casa, não tem paciência para escutar as queixas dos familia-
res. Quando se tratou da participação do outro na equipe, foi 
relatado que todos procuram fazer o melhor que conseguem, 
transmitindo uma energia boa que deixe o ambiente em har-
monia e mais acolhedor.

A evolução na capacidade de comunicação ao longo dos 
encontros foi perceptível. Os integrantes da equipe ficaram à 
vontade para falar da vida pessoal, diminuindo a distância en-
tre cada um. Antes e depois das atividades, a interação nos pri-
meiros encontros era mais tímida, enquanto que nos últimos 
havia conversas animadas em tom de voz alto. Além dessas 
mudanças, todos aparentavam conhecer melhor a si mesmo, 
percebiam falhas que no começo não eram observadas. Essa 
ascensão ocorreu progressivamente até o último encontro. 

Nesse sentido, foi possível perceber que os profissionais 
envolvidos, além de possuírem a demanda de cuidados, es-
tavam dispostos a participar de atividades voltadas à finali-
dade de suprir carências. 
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Cuidando do profissional de saúde

O profissional de saúde enfrenta diversas situações e 
fatores em seu ambiente de trabalho que afetam sua integri-
dade física, psíquica e emocional. Considera-se que as ofici-
nas realizadas foram estratégias relevantes para promover o 
crescimento dos trabalhadores da ESF no que diz respeito à 
atuação, enquanto equipe, na aproximação com a comunida-
de, no fortalecimento dos vínculos afetivos, sociais e culturais, 
no tratamento de usuários de substâncias psicoativas e na 
criação de novas formas de intervenção e cuidado em saúde.

Ao longo das oficinas realizadas, pôde-se evidenciar que 
no relacionamento dos profissionais de saúde estão envolvi-
dos aspectos emocionais consideráveis, isso ficou evidente 
na oficina de recorte e colagem, atividade em que os par-
ticipantes deveriam representar momentos do passado, do 
presente e do que desejam para o futuro. 

Na apresentação dos cartazes, a emoção tomou conta 
por diversas vezes, todos os participantes choraram ao sa-
ber das histórias dos colegas. Por exemplo, em um cartaz, 
a infância era marcada por uma imagem referente ao Na-
tal, referindo-se aos momentos em família. Também houve 
emoção na apresentação de histórias tristes, como na fala 
de H. C.: “[...] o passado ficou um vazio, quero lembrar só os 
momentos bons e esquecer as coisas ruins”. 

Neves (2002) afirma ser preciso criar um ambiente fa-
vorável de trabalho, afetuoso, caloroso, atencioso, amoroso e 
que propicie crescimento, alívio, segurança, proteção, bem-es-
tar, um ambiente em que a pessoa tenha o cuidado humano 
e suas emoções, evitando que o desespero, o desamparo e o 
sofrimento sejam os companheiros de caminhada no trabalho. 
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Ao final da atividade citada, ficou evidente que a equi-
pe não se conhecia, muitos não sabiam como era a vida dos 
colegas fora do ambiente de trabalho, exemplificado na fala 
de N.S.B.: “[...] hoje é uma correria, e a gente não vê o tempo 
passar”. Ao término da atividade, perguntou-se aos parti-
cipantes sobre o que sabiam do colega de trabalho. Todos 
responderam que o conhecimento era apenas o necessário 
para o trabalho em equipe, pois há conteúdos que são mais 
pessoais, e a maioria não se sente bem comentando certas 
coisas no trabalho com os colegas. 

Pode-se perceber também que quem trabalha há mais 
tempo junto tem uma ligação maior de amizade e compa-
nheirismo, mas quem está há pouco tempo no local tem 
apenas o vínculo de colega de trabalho. De acordo com  
Heloani e Capitão (2003), se o homem passa a maior parte de 
seu tempo trabalhando, suas relações pessoais fora de casa de-
veriam ter um valor afetivo de extrema importância. No entan-
to, as relações de companheirismo e de amizade no trabalho 
não se concretizam, haja vista que elas são passageiras, ime-
diatas e competitivas, os vínculos não podem se estabelecer, já 
que com cada alteração os laços são rompidos, as pessoas são 
transferidas e, com isso, ocorre solidão, e a perda é irreparável.

Outro aspecto que influencia os relacionamentos em 
ambiente de trabalho é o distanciamento, de si próprio, do 
paciente e dos sentimentos. Não deixar os sentimentos in-
fluenciarem as ações parece ser o modo mais fácil de agir, 
pois não há envolvimento afetivo e, portanto, fica-se limi-
tado às exigências de desempenho técnico. Para aprender a 
ser sensível, é preciso praticar, estar presente e ser presença 
no ambiente de cuidado com o outro (Cunha; Zagonel, 2008).

O trabalho precisa estar integrado à vida, ter um sen-
tido, não pode ficar restrito a ser um meio de sobrevivência. 
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O sujeito precisa vislumbrar a possibilidade de realização 
dos seus planos e projetos, a atividade profissional precisa 
incorporar um significado essencial, que tenha valor em si 
mesma. Essa percepção pode ajudar na construção de uma 
nova sociabilidade, marcada por valores éticos e morais  
(Ribeiro; Leda, 2004). 

Nas relações interpessoais que se estabelecem na práti-
ca cotidiana do cuidar no ambiente de trabalho, fica evidente 
que, para efetivar a compreensão do paciente e das pessoas 
que convivem no ambiente de trabalho, são necessárias a es-
cuta, a presença e a sensibilidade para ter-se a verdadeira di-
mensão dos direcionadores existenciais de cada participante 
dessa relação. As relações intersubjetivas dos profissionais 
de saúde manifestam-se de forma única com cada membro 
da equipe e com os pacientes. Nos relacionamentos, cada um 
coloca um pouco de si, demonstra seu modo de agir e influen-
cia o outro de forma positiva ou negativa. Auxiliar a pessoa 
a organizar sua doença é papel da equipe de saúde por meio 
da percepção, da presença, do compromisso, da solidariedade 
e, sobretudo, de interações humanas (Cunha; Zagonel, 2008).

O trabalho é importante na construção da identidade do 
indivíduo, mas para intensificar o comprometimento profis-
sional vale observar o nível de envolvimento com o trabalho, 
a identificação com as atividades realizadas e estar disposto 
a exercer um esforço considerável em benefício do serviço 
(Sampaio, 1999). Na oficina de recorte e colagem, percebeu-
-se o comprometimento dos profissionais com o trabalho, 
pois a maioria representou a profissão nos cartazes de forma 
alegre e com entusiasmo, como se percebe na fala da profis-
sional da área da nutrição, C.T.: “[...] esta imagem represen-
ta o compromisso e dedicação que tenho com a profissão que 
tanto gosto”, dita durante a apresentação de seu cartaz, que 
trazia um prato colorido, reproduzido na Figura 2. 
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Outra situação similar foi identificada na fala da odon-
tóloga H.C.: “[...] pretendo trabalhar apenas com prevenção, 
sem ter necessidade de realizar procedimentos, imagino 
crianças com dentes saudáveis”. Ela representou o futuro 
em seu cartaz com a ilustração de um sorriso bonito. 

Essas falas comprovam o quanto a equipe acredita em 
seu trabalho, fazendo o que realmente gosta, e isso se reflete 
significativamente na assistência prestada aos usuários da 
rede de saúde.

Figura 2 – Cartaz da atividade de colagem
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Corroborando o estudo de Cunha e Zagonel (2008), a sa-
tisfação com o trabalho emergiu como categoria importante, 
pois a maioria dos profissionais referiu-se a gostar do que 
faz e a ter identificação com a área de atuação. Os autores 
destacam que alguns profissionais apontam para a possibi-
lidade de aprender e ter uma reciprocidade em relação aos 
atendimentos prestados, revelando que não é unidirecional 
o benefício da relação entre usuário e profissional.

Collière (1989) afirma que para cuidar é preciso consi-
derar ambas as partes dos cuidados, a que está tratando e 
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a que está em tratamento. A equipe de saúde, assim como 
o paciente, também necessita de maior atenção em todos os 
sentidos, e só a observação a esse requisito faz acontecer a 
assistência na sua essência. 

Durante todas as oficinas, os profissionais foram insti-
gados a pensar em todo o processo de trabalho, no cuidado 
com o outro e também em práticas de autocuidado, como na 
oficina de ioga, que teve o objetivo de unir o corpo à men-
te e à alma. Os participantes desfrutaram de momentos de 
relaxamento, de concentração, e aprenderam técnicas de 
respiração e algumas posições específicas de ioga. Após essa 
atividade, ficou evidente a necessidade de momentos de re-
laxamento durante o horário de trabalho, e como esses pro-
fissionais carecem de cuidados e concentração quanto a si 
próprios. Assim, é possível afirmar que a realização de ações 
que incentivem o cuidado certamente promoverá o bem-es-
tar do cuidador e consequente haverá melhoria da qualidade 
dos serviços prestados, inclusive na atenção psicossocial.

O cuidado de si constitui-se em parar, dirigir o olhar 
para a própria vida, realizar um exame de consciência sobre 
o que já se viveu, não com o intuito de fazer julgamentos 
ou identificar culpados, mas, sim, para perguntar-se sobre 
as intenções propostas e não alcançadas, sobre como se está 
administrando a própria existência, como um bem a ser pre-
servado (Foucault, 1987). 

Os profissionais foram preparados para enfrentar no-
vos desafios, para desenvolver o potencial criativo, para 
exercitar não só o conhecimento técnico ao abordar proble-
mas de saúde e doença como também valorizar a sua prática 
como sujeito e ator social, aprendendo a construir vínculos 
solidários mais fortes, tanto no trabalho como na própria 
família, promovendo, desse modo, no ambiente de trabalho, 
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a descoberta de si e a descoberta do outro. Nesse processo, 
identificam-se como sujeitos ativos, participantes e compro-
metidos ainda mais com o cuidado vital com o ser humano de 
que cuidam (Ferreira Filha et al., 2003).

No decorrer das atividades, percebeu-se a necessidade 
de os profissionais terem uma equipe que os cuide, como se 
verifica na fala de M.O.P.: “[...] acredito que o nosso municí-
pio, pelo tamanho que é, deveria ter uma equipe só para cui-
dar dos cuidadores, acho que seria bom as outras unidades 
de saúde passarem por esta experiência”. 

Oliniski e Lacerda (2006) referem que as experiências 
negativas somadas à agitação da vida cotidiana levam o cui-
dador a buscar mecanismos de defesa ou de enfrentamento 
para suportar a mobilização interna a que são submetidos, o 
que se traduz por desinteresse pelo outro, pelo agir mecani-
zado, com a não percepção do outro como ser humano, pela 
desvalorização do cuidado e de si como pessoa e profissional. 
Dessa forma, a maneira como estão estruturados atualmen-
te os ambientes de trabalho não favorece aos cuidadores o 
cuidado de si, ao contrário, são locais naturalmente mobili-
zadores de emoções, sentimentos e estresse. 

Corroborando essa perspectiva, Diefenthale et al. 
(2008), concluem em seu estudo sobre a importância de criar 
centros para a assistência aos estudantes da área da saúde, 
profissionais atuantes e demais trabalhadores desse setor. 
Esses centros têm os objetivos de contribuir para a redu-
ção do estresse do treinamento e desempenho, promover o 
crescimento profissional e pessoal, prevenir disfunções pro-
fissionais e distúrbios emocionais, oferecer atendimento psi-
cológico e social e também desenvolver projetos de pesquisa 
que identifiquem as dificuldades emocionais que ocorrem 
durante o tempo na universidade ou no trabalho. Esses são 
aspectos fundamentais ao cuidado de qualidade. 



258 Marisa Zanatta, Elizabete Hansen, Luciano Luiz Silva

Jesus et al. (2001) sugerem que seja criado um supor-
te institucional que possibilite uma política de recursos 
humanos para contemplar a saúde do trabalhador em sua 
totalidade, enfocando a qualidade de vida e o cuidado dos 
cuidadores no contexto existencial e no trabalho. Os auto-
res afirmam que as instituições de saúde e os gerentes de 
serviços precisam abrir espaço para os trabalhadores exer-
citarem a prática do autocuidado e as relações interpessoais 
no âmbito da equipe.

Ao término deste estudo, considera-se de suma impor-
tância que os profissionais de saúde tenham uma equipe que 
os cuide, ou seja, uma equipe de profissionais devidamente 
treinados para suprir as necessidades de cuidados que os 
profissionais de saúde carecem. Isso iria refletir em melhor 
atendimento prestado à população bem como em melhor 
qualidade de vida para esses profissionais.

Considerando que os profissionais de saúde estejam 
treinados e recebam os devidos cuidados, em teoria, eles 
estariam melhor preparados para atender o usuário de 
substâncias psicoativas. Nesse sentido, devemos nos ater à 
situação do atendimento ao usuário do serviço de saúde, es-
pecialmente no que se refere ao tratamento de pessoas que 
fazem uso de SPAs.

O olhar da atenção básica sobre os usuários 
de substâncias psicoativas

O uso de substâncias psicoativas sempre esteve presen-
te nos diversos momentos históricos e nas diferentes cultu-
ras. Nos últimos anos, o consumo dessas substâncias cresceu 
vertiginosamente no Brasil. Esse é um indicador muito preo-
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cupante quando se sabe que as consequências do uso são 
nocivas ao ser humano, à sua família e ao seu meio social. 
Desse modo, é importante discutir a assistência ao usuário 
de SPAs na atenção primária à saúde, dentro das políticas 
de saúde e do princípio da universalidade proposto pelo Sis-
tema Único de Saúde. Os usuários de drogas, assim como 
suas famílias, têm direito de acesso aos serviços de saúde, 
que deve ser garantido em todos os níveis de atenção, e não 
apenas nos serviços especializados.

Em dezembro de 2011, o Ministério da Saúde aprovou 
a Portaria nº 3.088, que instituiu a Rede de Atenção Psi-
cossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno men-
tal e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, no âmbito do SUS (Brasil, 2011). Os objeti-
vos da iniciativa residem na ampliação do acesso à atenção 
psicossocial da população em geral, na promoção do acesso 
das pessoas com transtornos mentais e com necessidades de-
correntes do uso de crack, álcool e outras drogas e de suas 
famílias aos pontos de atenção e na garantia da articulação 
e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no 
território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, 
do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.

De acordo com essa política, a atenção primária pode 
ser a porta de entrada desses usuários no SUS, realizando 
o acolhimento dessa demanda, pois esse nível de assistên-
cia conta com o trabalho de equipes multiprofissionais que 
têm condições de realizar o reconhecimento dos usuários e 
de acompanhar as demandas relacionadas às suas neces-
sidades e às de seus familiares (Paula et al., 2014). Esses 
estabelecimentos de saúde têm ainda a possibilidade de per-
mitir ao profissional que trabalha nesse ambiente, não ape-
nas conhecer o meio em que seu paciente está inserido, mas 
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também proporcionar mudanças nesse meio para que ele 
possa mudar comportamentos e, de sorte, ficar sem a droga 
(Muniz; Reichel; Neves, 2010).

Sob essa perspectiva, os profissionais da equipe, in-
cluindo os agentes comunitários de saúde, poderiam reali-
zar ações voltadas ao usuário de SPAs e à sua família, pois 
estão em contato direto com a comunidade e, sendo assim, 
poderiam atuar como sistematizadores e organizadores do 
trabalho de prevenção ao uso abusivo de drogas, além de 
poder construir estratégias de trabalho que auxiliem e pos-
sam ser utilizadas em situações que demandem cuidado no 
tratamento (Ronzani; Castro; Formigoni, 2008). 

Monteiro, Nunes e Mendes (2014) afirmam que é preci-
so conhecer o território, os locais de circulação dos usuá rios, 
sua vizinhança, seus laços sociais, e realizar visitas domici-
liares, haja vista muitos deles estarem com laços fragiliza-
dos, e, portanto, o cuidado sistemático pode ajudar a preve-
nir recaídas.

Nas atividades realizadas com a equipe da unidade 
básica de saúde, observamos a falta de preparo de alguns 
profissionais para trabalhar com a temática da dependên-
cia química. Essa carência foi encontrada e identificada, no 
estudo de Paula et al. (2014), como uma das dificuldades 
da atenção primária: os profissionais não estão preparados, 
apenas com suas habilidades teórico-práticas, para lidar 
com a questão do álcool e das drogas. Para isso, devem ser 
realizados treinamentos, capacitações e educação perma-
nente nos serviços, não apenas exercícios teóricos, mas tam-
bém práticos, propiciando mudança de crenças e atitudes 
dos profissionais em relação aos usuários que frequentam o 
serviço bem como para o fortalecimento do trabalho em rede 
(Ronzani; Castro; Formigoni, 2008). 
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Na oficina de pintar o sentimento, os participantes tra-
balharam com tinta guache sobre cartolina, demonstrando 
na atividade como eles se sentiam ao atender um usuário 
de SPAs, ou se nunca tinham tido contato profissionalmente, 
como se sentiam ao ver um familiar, amigo ou vizinho de-
pendente químico. A grande maioria dos atores mencionou 
ser a atividade mais difícil porque não sabiam como expres-
sar seus sentimentos em forma de desenho, o que gerou um 
pouco de resistência, mas aos poucos todos conseguiram se 
expressar. Duas das sete participantes relataram dificulda-
de na recuperação desses usuários, como menciona D.C.P.: 
“[...] é bem complicado, difícil, diante da pessoa surgem in-
terrogações, o que fazer? como ajudar? Isso pode abrir ca-
minhos: ficar bem, recair, eu vejo como um caminho quase 
sempre sem final feliz, um caminho longo e difícil”, e como 
pode se observar na Figura 3:

Figura 3 – Oficina de pintura em guache
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Dando continuidade aos relatos, M.O.P. comenta: “[...] 
acho que é horrível para a família e para o doente, tenho 
um familiar que recai sempre, eu sinto pena dos pacientes”. 
Outra profissional, H.C., relata que: “[...] atender usuários 
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de drogas não faz parte da minha realidade, porque na facul-
dade, diretamente, não tive nada”, o que mais uma vez torna 
evidente a falta de preparo das instituições de ensino na for-
mação de profissionais que possam atender todas as deman-
das que podem surgir na rede de atendimento à saúde. 

Outro aspecto referido pelos profissionais foi o de que 
quando identificados usuários de SPAs, apenas no caso do 
álcool e do tabaco o tratamento é feito na própria unidade, 
usuários de outras drogas são encaminhados para o Caps-AD  
para o tratamento no serviço especializado. 

Na literatura pesquisada, encontrou-se vários estudos 
que abordam a necessidade de encaminhar alguns usuários 
de SPAs para serviços especializados e a importância da tro-
ca e do diálogo entre os serviços de saúde para que seja rea-
lizada uma abordagem contínua e integral ao usuário.

Nesse sentido, Schneider et al. (2013) salientam a im-
portância da integração das ações dos sistemas de saúde 
para poder garantir a continuidade do cuidado aos usuários 
sem comprometer a integralidade da pessoa e de suas neces-
sidades.

Nesta pesquisa, os profissionais relataram que existem 
muitas pessoas envolvidas com drogas no território em que 
atuam, mas que os usuários não costumam procurar a uni-
dade básica de saúde por essa demanda, e, sim, por outros 
problemas de saúde, o que acaba dificultando a sua identi-
ficação e, consequentemente, o planejamento de ações dire-
cionadas às pessoas com problemas relacionados ao uso de 
drogas. Dessa forma, seria possível fazer com que o pacien-
te refletisse acerca do que está sentindo, pois suas queixas 
físicas podem ajudar no reconhecimento do problema e ser 
um início de aproximação para a construção de um projeto 
terapêutico.
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Portanto, embora as equipes de saúde das UBS não 
sejam especializadas em saúde mental, esses profissionais 
podem construir estratégias de trabalho que possam ser 
utilizadas para iniciar um trabalho com o usuário, elabo-
rando um plano de tratamento no próprio local ou enca-
minhando para os diferentes dispositivos de atenção, as-
segurando a garantia da continuidade e da assistência da 
pessoa como um todo. Diante disso, reafirma-se a impor-
tância de ter uma rede de cuidados para o usuário de SPAs 
que contemple os princípios da reforma psiquiátrica e da 
atenção psicossocial.

Considerações finais

A busca pela qualidade de vida no trabalho e a implan-
tação de ações visando melhorias para as pessoas são de 
suma importância para assegurar maior produtividade e 
qualidade no trabalho, além de maior satisfação na vida fa-
miliar e pessoal dos profissionais de saúde. O investimento 
na satisfação profissional nos serviços de saúde irá influen-
ciar decisivamente na melhoria do atendimento à popula-
ção, avançando, pois, na ampliação do conceito de saúde, en-
quanto bem-estar físico, mental e social. 

O trabalho realizado proporcionou uma grande expe-
riência para o grupo participante do PET-Saúde Redes. Aca-
dêmicos, preceptores e coordenadores de diversas áreas da 
saúde somaram conhecimentos para desenvolver um traba-
lho multidisciplinar que olhasse para os cuidadores. A esco-
lha da unidade de saúde foi feita a partir do levantamento 
da distribuição por bairro dos usuários do Caps-AD, todavia, 
foi constatado que a maioria dos indivíduos em tratamento 
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não passou pela UBS daquele bairro, usando a unidade de 
saúde mental como porta de entrada.

A intervenção com práticas integrativas promoveu 
melhoras na interação entre os membros da equipe de saú-
de, colaborou com a capacitação no atendimento de usuá-
rios de SPAs e contribuiu para o bem-estar individual dos 
profissionais. Os benefícios citados são indubitavelmente 
importantes para assegurar maior produtividade e quali-
dade no trabalho além de maior satisfação na vida familiar 
e pessoal dos profissionais de saúde, características que 
refletem positivamente no atendimento do dependente 
químico. 

Em relação à continuidade das ações de cuidado pessoal 
e da equipe dentro do ambiente de trabalho, é difícil prever 
o alcance de uma questão tão subjetiva, mas, independente-
mente de realizarem na unidade de saúde ações de cuidado 
de si, certamente, alguns profissionais as realizarão fora, 
pois ficou nítido que esse cuidado já estava incorporado em 
suas vidas e que eles estavam dispostos a conhecer, valori-
zar, respeitar e amar a si próprios. Essas ações certamente 
promovem benefícios tanto individuais quanto para o grupo, 
aumentando ainda mais o desempenho da equipe.

Ao término deste estudo, pode-se ressaltar que foi uma 
experiência única e enriquecedora. O conhecimento e o 
crescimento proporcionados foram significativos, pois foi vi-
venciada a importância do relacionamento interpessoal. Ao 
cuidar da equipe, os membros aumentaram o seu autoco-
nhecimento nos aspectos individual e geral, primando por 
valorização e respeito mútuos. 

O trabalho propiciou, ainda, maior conhecimento sobre 
a equipe e seus papéis enquanto profissionais, ultrapassan-
do os limites técnicos para adentrar na dimensão humana 
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do cuidado nas suas mais variadas formas. Com isso, é pos-
sível presumir que, por mais difícil e complicado que o cami-
nho a ser seguido pareça, vale a pena conquistá-lo quando 
esse é seu objetivo, pois a recompensa sempre se sobressai 
às dificuldades.
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Roger Giacomini Meneghetti

Introdução

Em uma equipe de saúde, a multiprofissionalidade por 
si só não é suficiente para aliançar as distintas verten-
tes de cuidado, a fim de garantir uma atenção integral. 

Nesse sentido, a eficácia e a eficiência de um serviço neces-
sitam de uma forma de trabalho em equipe que harmonize 
as diferentes ações e os distintos profissionais. Sendo assim, 
percebe-se a necessidade de interação entre os distintos pro-
fissionais, considerando-se as conexões e interfaces existen-
tes, possibilitando a construção de um projeto que seja com-
partilhado por todos (Silva; Trad, 2004/2005).

Sob essa perspectiva, considerando a interação entre os 
integrantes da equipe multiprofissional como um dos pilares 
para garantir a atenção à saúde integral e de qualidade, por 
meio do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde  
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Redes de Atenção Psicossocial (PET-Saúde Redes), realizou-
-se a pesquisa intitulada Intervenções de práticas integrati-
vas em equipes de saúde, cujo objetivo era investigar a in-
teração em equipes de saúde da atenção básica utilizando 
práticas integrativas, visando à melhora do atendimento 
psicossocial. A equipe escolhida para participar do projeto 
foi a Estratégia Saúde da Família do município de Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul, que era composta por nove inte-
grantes, entre enfermeira, técnicas de enfermagem, médico, 
digitador, agentes de saúde e sanificadora. 

Com essa equipe foram realizadas oficinas baseadas 
em práticas integrativas. As oficinas fundamentaram-se 
em técnicas de recorte e colagem, pintura direcionada, ioga, 
arteterapia e grupo focal. Essas práticas são recomendadas 
pelo Ministério da Saúde, na atenção básica, como alterna-
tiva para promoção, manutenção e recuperação da saúde. 
Esse modelo de atenção consiste no holismo, que provém da 
ideia de que o todo determina o comportamento das partes. 
Assim, o profissional da saúde deve abordar o indivíduo con-
siderando os aspectos mais peculiares de seu contexto e não 
apenas no sentido físico e biológico (Paranaguá et al., 2009).

Somado a isso, os valores que guiam essas práticas são 
a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsa-
bilidade, o estabelecimento de vínculos solidários, a cons-
trução de redes de cooperação e a participação coletiva no 
processo de gestão (Brasil, 2006). 

Quando se trabalha em grupo, as práticas integrativas 
possibilitam tanto o alcance de objetivos pessoais quanto de 
objetivos sociais, tendo em vista que elas fornecem a uma 
personalidade em formação o viés da integração às necessi-
dades de adaptação no que diz respeito às exigências exter-
nas da coletividade. Acrescenta-se também a possibilidade 
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de sentir-se mais incluído, sendo parte integrante de uma 
equipe, pois, por meio da tarefa em grupo, desenvolve-se 
uma diversidade de sentimentos que provoca a reflexão das 
situações grupais e a consequente mudança nas atitudes so-
ciais (Urrutigaray, 2008).

Em relação ao atendimento aos usuários, as técnicas de 
práticas integrativas possuem finalidades e propósitos bem 
definidos. Visam à reintegração do indivíduo na sociedade, 
pois são geradas ações inclusivas que proporcionam hetero-
geneidade, além de fazer com que eles mantenham contato e 
comunicação com o mundo real. Na atenção psicossocial, es-
sas técnicas desempenham um papel importante, possibili-
tando a expressão de sentimentos, de emoções e de vivências 
singulares, trabalha com um ser complexo e permite maior 
subjetividade e singularidade no atendimento aos usuários 
(Valladares, 2004). 

Conforme já exposto, a busca pela interação entre a 
equipe multiprofissional, estabelecendo de fato a interdisci-
plinaridade no processo saúde-doença, é uma meta que está 
sendo traçada (Paranaguá et al., 2009). Nesse sentido, as 
práticas integrativas surgiram como um dos pilares para 
concretizar esse objetivo, associadas à promoção da integra-
lidade do cuidado. 

Dessa forma, para que ocorram mudanças reais nas 
equipes de saúde, é necessária, entre outros aspectos, uma 
revisão do processo de trabalho, tais como repensar o tempo 
dos atendimentos, a forma de abordagem dos profissionais 
com os usuários e a relação da equipe de trabalho (Scholze; 
Duarte; Silva, 2009). Logo, pode-se afirmar que a inclusão 
de práticas integrativas e complementares na atenção bási-
ca tem ajudado a promover espaços de saúde mais humani-
zados, tal como foi percebido no presente estudo.
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Conhecendo o território

Assim como em qualquer pesquisa, foi necessário pro-
mover um momento para o reconhecimento inicial por parte 
dos pesquisadores e da equipe de profissionais. Já no primei-
ro contato com a equipe, optou-se por utilizar a técnica de 
grupo focal a fim de conhecer o dia a dia, as relações, a rotina 
de trabalho e convívio da equipe.

Os grupos focais consistem-se em discussões com gra-
vação de áudio e vídeo que abordam um tema em particular, 
ao receberem direcionamentos apropriados para o debate. 
Essa técnica diferencia-se por ter características singulares, 
principalmente pelo processo de interação grupal, que é uma 
resultante da procura de dados (Kitzinger; Barbour, 1999). 
Além disso, essa técnica promove a formação de conceitos 
inovadores e únicos, oportuniza uma interpretação de diver-
sos aspectos peculiares de cada participante, e possibilita 
entender o tema correlacionado ao cotidiano da unidade de 
saúde (Kitzinger; Barbour, 1999).

Esse momento foi necessário para se verificar a situa-
ção em que se encontrava a interação do grupo. Os questio-
namentos nesse momento foram: de que forma é realizado o 
atendimento na unidade de saúde? Como funciona a rotina 
de trabalho? O que você considera importante na relação en-
tre a equipe? Como você se sente realizando atendimento 
aos usuários de substâncias psicoativas (SPAs)?

Essas questões foram respondidas individualmente, de 
forma escrita, por cada um dos profissionais. Posteriormen-
te, as respostas foram compartilhadas. Os comentários so-
bre a forma de realização do atendimento na unidade, em 
sua maioria, foram relacionados ao modo como os pacientes 
chegam e são atendidos, ao número de consultas, à escolha 
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do profissional que acolhe e aos procedimentos realizados. 
Apenas a enfermeira relatou que procura acolher o paciente 
como um todo, sem se restringir apenas à rotina clínica.

A rotina de trabalho, na segunda pergunta, foi definida 
apenas com os horários e cronogramas de trabalho. Somente 
após o estímulo dos pesquisadores houve mais relatos so-
bre como, realmente, cada profissional executa sua tarefa de 
cuidar na unidade. As agentes comunitárias de saúde (ACS) 
comentaram sobre seu trabalho, que exige mais contato com 
os usuários, suas famílias e o ambiente em que vivem. Esses 
profissionais destacaram que realizam visitas domiciliares a 
todos os usuários da unidade, sem discriminações quanto a 
tipo de doença, classe social ou condições financeiras. 

Observou-se, no decorrer do diálogo, que os agentes de 
saúde têm maior contato com os usuários, especialmente 
com os de SPAs, que os outros profissionais da equipe. Foi 
referida por esses profissionais uma dificuldade nos enca-
minhamentos e na forma de abordagem em situações que 
envolvem esses usuários.

Dentro da rotina, a enfermeira relatou que “tudo é uma 
consequência”, pois entende ser uma sequência de fatos em 
que a atividade de todos os profissionais está interligada 
para realizar o atendimento a um usuário. Prontamente, os 
demais profissionais já acrescentaram comentários sobre os 
aspectos que consideram importante na relação da equipe, 
foi citado o diálogo, o respeito e o “ajudar uns aos outros”. 
Também foi relatado que há diferenças quanto a pensamen-
tos e atitudes, mas ainda assim conseguem manter um bom 
relacionamento e resolver as questões, sempre dialogando 
em equipe. Uma ACS comentou que hoje considera a equipe 
melhor do que era anteriormente, apesar de todas as dificul-
dades.
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Quanto ao atendimento dos usuários de SPAs, foram 
relatados alguns fatos já ocorridos na unidade com esses 
usuários, que, sob o efeito de substâncias, acabaram sendo 
agressivos e impacientes com os profissionais. Isso acabou 
por deixá-los com receio de atender a essas demandas. Além 
disso, também foi citada a insegurança de encaminhá-los ou 
orientá-los, pois muitas vezes os processos burocráticos do 
sistema impedem o acolhimento adequado desse usuário.

Indo além das questões direcionadas inicialmente, os 
profissionais da equipe comentaram que o tempo passado 
no ambiente laboral, geralmente é superior ao tempo de 
convívio familiar. Logo, esperar-se-ia que essa convivência 
trouxesse maior vínculo afetivo e conhecimento sobre a vida 
pessoal de cada um. No entanto, os profissionais concluíram 
que a realidade não é exatamente essa, pois há sobrecarga 
de trabalho, o que não permite a disponibilidade de um mo-
mento que proporcione essa interação.

Ressaltou-se, nesse diálogo, o quão importante seria 
criar um ambiente no qual a atenção pudesse ser voltada à 
saúde mental da equipe. Com base nisso, foi exposta à equi-
pe a possibilidade de as práticas integrativas colaborarem na 
construção desse ambiente de interação da equipe e o quão 
importante é um bom relacionamento entre os profissionais 
para gerar um cuidado integral aos usuários. Até porque se 
sabe que a subjetividade da equipe reflete diretamente no 
modo de prestar o cuidado.

A realização desse grupo focal permitiu a criação de um 
vínculo entre pesquisadores e participantes, tendo em vista 
que isso seria necessário para o bom andamento das ativida-
des. Além disso, concluiu-se que, apesar de a equipe relatar 
um bom convívio e diálogo, o autoconhecimento estava au-
sente, e assim as práticas integrativas poderiam colaborar 
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para ampliar a visão dos profissionais acerca do cuidado ao 
cuidador. 

Sentimentos e valores: a subjetividade no 
cuidado

O cuidado em si envolve atitudes movidas pelo senti-
mento de um ser humano para com o outro, resultando em 
uma interação. Esse processo envolve o respeito da dimen-
são existencial do ser, valorizando a experiência de vida de 
ambos no ato de cuidar. Por meio dessa intersubjetividade é 
que ocorre o cuidado, nessa relação genuína de complemen-
tariedade de sentimentos, ações e reações, em que as per-
cepções dos profissionais associam-se às emoções, podendo 
exercer influência no estado de quem está sob os cuidados 
(Cunha; Zagonel, 2008).

A fim de compreender essa dimensão subjetiva do cui-
dado, foi realizada uma oficina utilizando a técnica de pin-
tura livre. Para iniciar esse momento, foi colocado som am-
biente e, então, os profissionais da equipe foram dispostos 
em círculo, sentados confortavelmente para ouvir a proposta 
da atividade Pintando os sentimentos. Por meio da pintura, 
propôs-se que cada integrante da equipe expressasse o seu 
sentimento ao atender um usuário de substâncias psicoa-
tivas ou sua relação pessoal com as SPAs. Inicialmente, ao 
receberem a proposta de atividade, houve certa resistência, 
porém, quando eles pegaram os materiais e acomodaram-se 
em locais confortáveis para executá-la, percebeu-se a facili-
dade de expressão dos participantes. 

A tinta, por ser uma substância fluida, proporciona um 
excelente meio para a manifestação de emoções. Pelo mes-
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mo motivo, por ser líquida, produz certa dificuldade para ser 
controlada, de sorte que provoca situações que variam entre 
a tensão para conduzi-la e a sensação prazerosa pelo emergir 
de uma energia provocada pelo material. Dentre os princi-
pais objetivos dessa técnica, encontram-se a possibilidade de 
experimentar seus afetos e conhecê-los melhor, aumentando, 
inclusive, o conhecimento de si mesmo (Urrutigaray, 2008).

A visão de Valladares (2004) corrobora a de Urrutigaray 
(2008) no sentido de que as tintas induzem o movimento de 
soltura, de expansão, trabalhando o relaxamento dos meca-
nismos defensivos de controle por serem fluidas. Por meio da 
pintura aborda-se sentimentos, emoções e sensações, provo-
ca-se a sensibilidade, o gesto e a intuição. 

Figura 1 – Acolhimento
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Assim como é fundamento no conceito da técnica, al-
guns sentimentos foram aflorados durante a oficina. Os 
participantes imergiram-se em um mundo de sentimentos, 
emoções, valores e situações relacionados ao seu sentimen-
to ao atender um usuário de substâncias psicoativas ou sua 
relação pessoal com as SPAs. Os principais relatos foram de 
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medo, tristeza, sentimentos de respeito e de valor. No decor-
rer do capítulo seguinte, abordar-se-á cada um desses sen-
timentos bem como as situações relatadas pelos pacientes.

A expressão das emoções do cuidador:  
justificando o cuidado

Além de sentimento, o medo pode ser definido como uma 
sensação. Sensação que serve para colocar o ser humano em 
alerta, fazendo-o dobrar seu estado de atenção, tornando-o 
apreensivo perante algumas situações que possam, talvez, 
lhe causar algum desconforto.

O medo, dessa forma descrito, foi citado neste estudo 
pelo digitador e pela técnica de enfermagem. Medo em con-
sequência da possível reação e mudança de atitude do usuá-
rio de drogas, pois não se pode prever a atitude dele. 

Segundo Carlini et al. (2001), as drogas psicotrópicas al-
teram a comunicação entre os neurônios, produzindo vários 
efeitos no corpo, dependendo de como a droga atua e qual par-
te do sistema nervoso é afetada, causando diversas sensações, 
tais como sonolência, euforia, irritabilidade, alucinações, de-
lírios, entre outros sintomas. Isso justificaria o sentimento de 
medo por parte dos profissionais ao atender um usuário de 
SPAs, pois sob o efeito da droga suas ações são imprevisíveis.

Esse sentimento de medo é vivenciado pelos trabalhadores 
da saúde participantes deste estudo, porém em nenhuma cir-
cunstância esses profissionais deixaram de atender os usuários, 
enfrentando seus medos dia após dia. Muitas vezes, deparamo-
-nos com situações que geram algum desconforto e nos fazem 
medir forças – como o medo –, mas devemos ir adiante e en-
frentar a situação. O nome dado a essa reação é coragem. Co-
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ragem evidenciada, aliás, nos trabalhadores da saúde partici-
pantes deste estudo, que em nenhuma circunstância deixaram 
de atender os usuários, enfrentando seus medos dia após dia. 
Além do sentimento de medo, também foi relatado, durante a 
oficina, o sentimento de tristeza em relação ao usuário de SPAs. 

A tristeza pode ser definida como um estado afetivo, ca-
racterizado por um sentimento de insatisfação acompanhado 
da desvalorização da existência (Japiassú; Marcondes, 1993). 
Normalmente, a tristeza é associada a algum acontecimento 
ruim: o fim de algum relacionamento, a perda de algum ente 
ou bem querido. 

Durante a oficina, foi relatado por uma agente comuni-
tária de saúde um sentimento de tristeza ao ver a situação 
de vulnerabilidade em que os usuários de SPAs da sua co-
munidade se encontravam, até porque, por ser membro da 
comunidade assistida pela ESF, alguns usuários são seus 
conhecidos há muito tempo, e ela tem de prestar assistência 
a eles naquela condição, muitas vezes, sem obter resultados.

Os motivos pelos quais os indivíduos usam drogas são 
múltiplos, como baixa escolaridade, círculo de amizades, re-
lacionamentos amorosos, doenças, entre outras várias situa-
ções de vulnerabilidade que cercam a vida dos dependen-
tes, fazendo-os recorrer ao uso de substâncias psicoativas 
para, de certa forma, fugirem da sua realidade vulnerável. 
Assim, percebe-se a importância do núcleo familiar na vida 
do sujeito, para poder dar aporte a esse usuário, motivando 
e ajudando-o no tratamento da dependência. Entretanto, se 
a família do usuário tiver uma estrutura fragilizada, a con-
dição de vulnerabilidade passa a ser muito maior (Andrade; 
Wagner, 2011). Essa situação de vulnerabilidade foi citada 
pela ACS, pois um dos motivos da tristeza relatada consiste 
no próprio atendimento ao usuário de SPAs.
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Esse sentimento é comum a alguns trabalhadores da 
área da saúde, logo, um estímulo negativo para a saúde 
mental e física do sujeito. Segundo Codo, Sampaio e Hito-
mi (1993), o trabalho exerce sobre o ser humano uma ação 
específica, que causa impacto no aparelho psíquico do pro-
fissional. Muitas vezes, esse impacto causa sentimentos de 
sofrimento ou tristeza que podem ser provocados pela lacu-
na entre o desejo de realizar seu trabalho da melhor forma 
possível, como no caso citado, e a impotência que, comumen-
te, é imposta pelo sistema de trabalho.

Além dos sentimentos relatados, também foi aborda-
do pelos profissionais o valor respeito. A compreensão dos 
valores é fundamental para o bom funcionamento de uma 
sociedade como um todo, e eles são necessários para a manu-
tenção da ordem nas relações interpessoais, porém, deve-se 
considerar que nem sempre são seguidos ou respeitados por 
todos. Nessa perspectiva, será exposto a seguir um dos valo-
res mais importantes para a relação profissional – o usuário.

O valor de uma vida no olhar do profissional

Quando se pensa em respeito entre as pessoas, os obje-
tos desse respeito são as pessoas, e não suas vidas. Isso não 
quer dizer que as respeitando não se estará respeitando suas 
vidas, afinal respeitar as pessoas pode ser uma razão para 
respeitar a própria vida. Portanto, o respeito pelas pessoas 
é um dever moral fundamental (Raz, 2004). Mosser e Begun, 
(2014) consideram o respeito um valor que ajuda a melhorar 
a cultura do trabalho em equipe interprofissional. Os auto-
res justificam-se afirmando que o respeito mútuo leva em 
conta as diferentes profissões e seus distintos conhecimen-
tos a serem usados em conjunto para o benefício do paciente.
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A agente comunitária de saúde foi uma das profissio-
nais que relatou sentir respeito pelos usuários de SPAs que 
ela atende, justificou “respeitar a vida que está ali” e ser 
solidária, auxiliando no que compete à sua função, pois acre-
dita na recuperação do indivíduo. Além disso, ela também 
relatou que compreende que o uso de SPAs é uma doença e 
que ela está ciente das condições emocionais que o paciente 
enfrenta nessa situação. Em razão disso, a ACS é cautelosa 
ao entrar em contato com os usuários, a fim de evitar con-
frontos e auxiliar da melhor maneira possível, ela enfatizou 
que não sente medo nessas situações.

Segundo Furth (2004), para desvendar o significado 
dos desenhos, o primeiro princípio é sempre prestar aten-
ção à primeira impressão causada. Não se deve interpretar o 
desenho, mas concentrar-se nos primeiros sentimentos que 
ele causa. No caso do desenho da agente de saúde, Figura 2, 
que relatou o valor respeito, percebeu-se nos símbolos e nos 
relatos outros aspectos envolvidos, tais como amor, solida-
riedade, esperança e doença. 

Figura 2 – Respeito
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Pôde-se observar, em seu desenho, a presença de mui-
tas palavras, isso pode estar relacionado ao temor de não 
transmitir de maneira clara a mensagem apenas com ima-
gens. Quanto às cores, foram utilizadas o verde, que trans-
mite maturidade, sensibilidade e intuição, e o vermelho, que 
significa vida e intensidade (Furth, 2004).

Assim, constata-se que o valor respeito é essencial tanto 
na relação profissional-usuário quanto na relação profissio-
nal-profissional, pois é um sentimento que deve ser mútuo 
para possibilitar uma melhor interação entre os envolvidos 
nesses relacionamentos. Nesse caso, o respeito também com-
plementa os demais sentimentos emanados pela equipe, até 
porque, com diferentes sentimentos e valores, os profissio-
nais conseguem aliá-los, sempre visando ao benefício do cui-
dado com o paciente.

Figura 3 – Respeito, um valor
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Conclui-se que o envolvimento de habilidades técnico-
-científicas, sentimentos e motivação são a essência do ato 
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de cuidar (Cunha; Zagonel, 2008). Foi possível perceber esse 
fato no decorrer da oficina, haja vista que os profissionais en-
trevistados para este estudo relataram que os sentimentos vi-
venciados pela equipe ao desenvolver as ações de cuidado es-
tão intimamente ligados ao modo de ser de cada profissional.

Com isso, supõe-se que os diferentes sentimentos per-
cebidos na equipe da ESF trabalhada influenciam positiva-
mente na composição do grupo, pois são eles que guiam as 
ações e reações dos profissionais entre si e diante do usuário. 
É por intermédio dessa relação de sentimentos que surge a 
intersubjetividade da equipe e a interação entre cuidador e 
usuário, e, dessa forma, a equipe se complementa com base 
em suas diferenças.

Na realidade de uma equipe de saúde, conforme rela-
tado neste capítulo, existem pessoas, cada uma com senti-
mentos e emoções diferenciados em uma mesma situação, 
expressados das formas mais peculiares. É essa gama de 
sentimentos que constitui a totalidade de um grupo, no qual 
um complementa o outro.

Além disso, é por meio dessas peculiaridades e indivi-
dualidades que se constrói a diversidade dentro de um gru-
po. Considerando esse importante aspecto, foram realiza-
das duas oficinas que abordaram esse tema, em uma delas 
foi possível observar percepções mais relevantes da equipe 
acerca da diversidade.

A individualidade construindo a diversidade

Diversidade significa variedade ou pluralidade. É um 
substantivo feminino que caracteriza tudo o que tem multi-
plicidade, a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos 
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aspectos e que se diferenciam entre si. Pode estar na cultura, 
na religião, na biologia, na etnia, ou seja, está presente em 
tudo o que nos cerca.

Para abordar esse tema dentro de uma equipe, optou-
-se por utilizar a técnica de recorte e colagem. Inicialmente, 
explanou-se a atividade para os participantes, solicitando-
-lhes que, utilizando unicamente tesoura, cola e revistas, se 
expressassem em um cartaz sobre presente, passado e fu-
turo. Foi enfatizado que eles poderiam abordar diferentes 
aspectos de suas vidas, pessoal, profissional ou social. 

Ao receberem a proposta da atividade, a equipe dividiu-
-se em duplas, dois membros, porém, pareciam não se sentir 
à vontade em iniciar a atividade, então cada um deslocou-se 
para salas diferentes e prontamente começaram a folhear as 
revistas e imergir em suas histórias.

O trabalho com colagens, com a seleção de imagens em 
revistas ou jornais e o direcionamento dado à tarefa, neste 
caso, presente, passado e futuro, traz ao ambiente um clima 
propício para criar um bom vínculo com as técnicas que en-
volvam outros materiais (Urrutigaray, 2008). Foram obtidos 
resultados nesse sentido, pois, na oficina posterior, a reação 
à proposta de atividade foi mais positiva quando comparada 
às anteriores.

Urrutigaray (2008) comenta que o temor da exposição 
pode aparecer nesse trabalho, impedindo, portanto, uma in-
teração entre a pessoa e o material. Além disso, a colagem 
propicia certo distanciamento ou simulação de determina-
dos conteúdos psíquicos, uma vez que a pessoa que está uti-
lizando imagens recortadas pode crer que elas não têm uma 
relação direta, demonstrando a manutenção de certa defesa 
de si mesmo às exposições ainda não consentidas. Isso jus-
tifica a dificuldade que alguns participantes demonstraram 
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em encontrar imagens com as quais se identificassem, e 
também o fato de dois participantes terem preferido não re-
latar o seu passado, falando apenas do presente e do futuro.

Ao término da atividade, todos foram convidados a rela-
tar o significado do cartaz. Dentre as exposições, grande par-
te do grupo relatou com ênfase a sua vida pessoal, abordan-
do suas origens, cotidiano familiar e vivências de infância 
no passado. No presente, surgiram relações familiares com a 
atual posição na árvore genealógica, como avós, mães, entre 
outras situações, e também se referiram à vida profissional. 

Quanto ao futuro, percebeu-se que houve mais facili-
dade de expressão quando comparado às outras fases. Em 
grande parte dos cartazes apareceu a vontade de usufruir de 
uma vida tranquila e estabilizada financeiramente, buscar 
novas experiências e conhecer lugares diferentes. Uma das 
participantes, que falou apenas do futuro, mostrou o desejo 
de um futuro melhor para o país, não se detendo às suas 
pretensões pessoais. Ela relatou sonhar com a preservação 
da natureza, a redução das guerras e da corrupção. Quando 
perguntada sobre o motivo de falar apenas do futuro da co-
letividade, a integrante justificou não pensar apenas em si, 
pois todos deixarão descendentes, filhos, netos, e para eles é 
que ela sonha um mundo diferente. Um jovem participante 
relatou ter o sonho de cursar medicina no futuro.

Após finalizarem as apresentações, todos os participan-
tes foram induzidos a refletir sobre pontos que lhes tivessem 
chamado atenção nos cartazes dos companheiros, peculia-
ridades desconhecidas da história de cada um. Ao refletir, 
todos os participantes comentaram algo que descobriram de 
novo sobre a vida dos colegas; o direcionamento da oficina 
foi, assim, sendo conduzido às percepções das diferenças e 
do autoconhecimento de cada um.
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Concluída a reflexão, todos os participantes falaram 
sobre o quão é importante, em uma equipe, conhecer uns 
aos outros, perceber as diferentes origens, educações e expe-
riências vividas por cada indivíduo. Também foi enfatizado 
por uma agente de saúde a importância de respeitar a pri-
vacidade das pessoas. Esse mover que o conhecer uns aos 
outros promove é um dos fatores que influencia no processo 
de interação da equipe.

No ambiente de uma equipe de trabalho, espera-se que 
a interação ocorra de acordo com um esquema previsível, no 
qual as pessoas façam o que se espera delas. Todavia, nem 
sempre ocorre dessa forma, pois as pessoas podem fazer coi-
sas inesperadas, que deixem os demais surpresos e confusos 
com alguma resposta ou ato incomum. Deve-se considerar 
que o ser humano não é uma máquina que funciona sempre 
como o programado (Moscovici, 1999). Com base nisso, per-
cebe-se que, em virtude da diversidade de uma equipe, con-
siderando que são pessoas com diferentes origens, percep-
ções, vivências e sentimentos, seus integrantes irão reagir 
de forma singular, de acordo com cada situação, justamente 
por serem personalidades moldadas de diversas formas.

Nesse sentido, o trabalho com as técnicas de práticas 
integrativas colabora para favorecer o reconhecimento da di-
mensão simbólica presente nas relações interpessoais e das 
qualidades humanas positivas e negativas. Esse trabalho 
propicia o desenvolvimento de uma tolerância com as dificul-
dades e os problemas dos demais e também com si próprio. 

Além disso, por meio da tarefa em grupo, como as desen-
volvidas no presente estudo, desenvolve-se uma diversidade 
de sentimentos que provoca a reflexão das situações grupais 
e a consequente mudança nas atitudes sociais (Urrutigaray, 
2008). Isso pode auxiliar na compreensão das diversidades 
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dentro de uma equipe, tendo em vista que muitas vezes o con-
vívio diário com a equipe de trabalho é maior do que com as 
próprias famílias. Por esse motivo, compreender uns aos ou-
tros é imprescindível para uma boa convivência no grupo, fato 
que irá refletir-se diretamente no atendimento ao usuário.

Deve-se considerar que em uma equipe de saúde todos 
os serviços prestados são voltados para a atenção e o cuidado 
com os usuários do sistema. Sendo assim, com a descentra-
lização do cuidado em saúde mental e atenção psicossocial, 
após a reforma psiquiátrica, a demanda de atendimentos 
nesse âmbito da atenção básica é crescente. 

Os usuários de SPAs, dentro desse grupo, demandam 
uma atenção integral e multiprofissional, tendo em vista 
que é um acometimento multifatorial que necessita de aten-
ção psicológica e social que trate as peculiaridades de cada 
usuário, a fim de promover seu retorno a uma vida produti-
va na família, no trabalho e no convívio social.

Desse modo, observa-se que, primeiramente, uma equipe  
de saúde deve compreender-se e integrar-se para, depois, 
poder prestar o cuidado adequado aos seus usuários, pois 
esses também exigirão compreensão e integração em suas 
diversidades. 

Considerações finais

Para os profissionais de saúde, muitas vezes, em par-
ticular no âmbito da saúde mental, um grande desafio é 
imergir na real situação do usuário. Dúvidas são inevitáveis: 
como revitalizar o espaço de cuidado, como se manter sau-
dável nesse contexto, como garantir efetividade sem perder 
a ternura? A comodidade de viver entre o saber científico 
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restrito ao certo e errado acaba por não considerar a compo-
sição humana que precisa ser compreendida, administrada, 
e não isolada (Valladares, 2004).

Quando a intuição e a percepção são deixadas de lado, 
e tem-se foco apenas no diagnóstico, o profissional não corre 
riscos, acredita, inclusive, que erra menos se assumir essa 
conduta. Na verdade, porém, perde a oportunidade de cres-
cer com novas experiências, logo, é menos eficiente em suas 
relações, o que é um aspecto fundamental para quem traba-
lha com saúde mental (Valladares, 2004). 

Nesse sentindo, foi possível observar que as práticas in-
tegrativas contribuíram para a criação de um ambiente fa-
vorável à união da equipe, possibilitando a imersão no âmbi-
to da subjetividade de sentimentos, valores e emoções. Com 
isso, também se beneficiou a relação dos profissionais com o 
usuário, pois houve fortalecimento dos laços entre os mem-
bros da equipe, fator que influencia diretamente no cuidado.

No que diz respeito aos resultados obtidos, percebe-se 
que os sentimentos e valores integrados à diversidade den-
tro de uma equipe de saúde são de suma importância para 
fortalecer a interação da equipe e a integralidade da aten-
ção ao usuário, tendo em vista que a essência do cuidado 
está na associação de sentimentos, valores e emoções com o 
conhecimento técnico-científico. Ademais, a individualidade 
de cada um, que compõe a diversidade, é o que guia as ações 
e reações de cada profissional. 

Vale ressaltar que, durante a realização deste trabalho, 
os pesquisadores sentiram dificuldade devido à limitação de 
espaço da unidade. Por esse motivo, em diversos momentos, 
quando a equipe deveria permanecer em grupo, houve a ne-
cessidade de divisão. Apesar disso, acredita-se que, com a rea-
lização deste trabalho, foi possível demonstrar e proporcionar 
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a vivência das práticas integrativas em prol do cuidado com 
a equipe e a consequente qualificação da atenção ao usuário.
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Introdução

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saú-
de (PET-Saúde) tem como fio condutor a integração 
ensino-serviço-comunidade e é destinado a fomentar 

grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para 
o Sistema Único de Saúde (SUS). Tem como pressuposto a edu-
cação pelo trabalho, caracterizando-se como instrumento para 
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qualificação em serviço dos profissionais da saúde bem como 
de iniciação ao trabalho, dirigidos aos estudantes dos cursos 
de graduação e de pós-graduação na área da saúde, tendo em 
perspectiva a inserção das necessidades dos serviços como fon-
te de produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de 
ensino.

O PET-Saúde de Passo Fundo desenvolve suas ativida-
des em unidades básicas de saúde, setores administrativos 
da Secretaria Municipal da Saúde e da 6ª Coordenadoria Re-
gional da Saúde bem como em espaços de prestação de servi-
ços da Universidade de Passo Fundo. Desse modo, o progra-
ma articula a atenção primária com a atenção especializada 
de baixa e média complexidade.

A proposta do grupo tutorial PET-Gestão de Passo Fun-
do, iniciada em 2013, tem como objetivo promover a apren-
dizagem e a produção de conhecimentos no âmbito da gestão 
e da regulação a partir da articulação entre a pesquisa e a 
educação permanente de docentes e profissionais da saúde 
bem como favorecer a iniciação ao trabalho, os estágios e as 
vivências para os acadêmicos.

A reforma psiquiátrica, historicamente, desafia o siste-
ma de saúde a ressignificar o local do hospital no tratamento 
e na vida das pessoas que enfrentam sofrimento mental. É 
necessário superar o modelo de intervenção único baseado 
na abordagem biomédica, que tende a reduzir o sofrimento 
em sintomas farmacologicamente tratáveis. 

Diante do desafio de dispor de cuidados a partir das ne-
cessidades dos usuários, bem como de suas atitudes, valores 
e de seu universo de sentidos, as perguntas que os pesqui-
sadores buscaram responder, quando entrelaçadas, podem 
propiciar a análise e compreensão da rede de atenção à saú-
de mental no município de Passo Fundo (Figura 1).
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Figura 1 – Questões formuladas pelos participantes do PET-Gestão para 
compreender a rede de atenção psicossocial em saúde mental 
de Passo Fundo, RS
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O princípio da integralidade em saúde estabelece a prio-
ridade das ações de promoção, garantia de atenção nos três 
níveis de complexidade, articulação das ações de prevenção, 
promoção e recuperação e abordagem integral dos indivíduos 
e das famílias (Giovanella et al., 2002; Pinheiro, 2003).

De acordo com Pinheiro (2003), o conceito de integrali-
dade remete obrigatoriamente à integração de serviços por 
meio de redes assistenciais, reconhecendo a interdependên-
cia dos atores e das organizações diante da constatação de 
que nenhuma dispõe da totalidade das competências e dos 
recursos necessários para a solução dos problemas de saúde 
de uma população em seus diferentes ciclos de vida. 

Especificamente na área da saúde mental, os desafios 
relativos à integralidade e à longitudinalidade do cuidado 
abrangem a organização dos serviços e as práticas concretas 
que visam atender às expectativas das pessoas e amenizar 
as dificuldades que elas vivem (Barrio et al., 2007).
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A organização dos processos de trabalho surge como a 
principal questão a ser enfrentada para a mudança dos ser-
viços de saúde, no sentido de colocá-los operando de forma 
centrada no usuário e nas suas necessidades (Franco; Ma-
galhães Junior, 2004). Desse modo, a compreensão da linha 
de cuidado passa a ser premissa para atuação em saúde e 
requer que os serviços se organizem para atuar nessa lógica. 

Nesse âmbito, a Portaria nº 4.279/2010 define linhas de 
cuidado (LCs) como uma forma de articulação de recursos e 
das práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes 
clínicas, entre as unidades de atenção de uma região de saúde, 
para a condução oportuna, ágil e singular dos usuários pelas 
possibilidades de diagnóstico e terapia em resposta às necessi-
dades epidemiológicas de maior relevância. O principal propó-
sito do estabelecimento das linhas de cuidado é a coordenação 
ao longo do contínuo assistencial, por intermédio da pactuação/
contratualização e da articulação de papéis e de tarefas dos di-
ferentes pontos de atenção e profissionais. A implantação de 
LCs deve ocorrer a partir das unidades da Atenção Primária à 
Saúde (APS), que têm a responsabilidade pela coordenação do 
cuidado e pelo ordenamento da rede (Brasil, 2010).

Com o propósito de superar a fragmentação do sistema 
e fortalecer o SUS, surge o conceito de Redes de Atenção à 
Saúde (RAS), definidas como “[...] arranjos organizativos de 
ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnoló-
gicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 
logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cui-
dado” (Brasil, 2010). 

As RAS são consideradas as ordenadoras da atenção 
primária, uma vez que buscam a articulação dos serviços de 
saúde de um município por meio de relações horizontais e 
verticais – promovendo a integralidade. Para tanto, um dos 
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princípios organizativos das RAS é realizar o mapeamento 
de uma área no intuito de conhecer suas potencialidades e 
fragilidades e, a partir desse reconhecimento, organizar os 
serviços de saúde disponíveis (Monken; Barcellos, 2005).

Na literatura internacional existem várias evidências de 
situações em que as redes de atenção à saúde promovem a me-
lhoria da qualidade clínica, dos resultados sanitários, da sa-
tisfação dos usuários, além de reduzir os custos dos sistemas 
de atenção à saúde (Mendes, 2010). Seja no cuidado integral 
prestado às pessoas idosas (Llewellying-Jones et al., 1999; 
Bernabei et al., 1998), na linha de cuidado em saúde mental 
(Katon et al., 2004; Unutzer et al., 2002; Simon et al., 2000), 
no enfrentamento do diabetes (Vetter et al., 2004; Polonsky 
et al., 2003; Wagner et al., 2001), no controle de doenças  
cardiovasculares (McInnes; McGhee, 1995), no controle de 
doenças respiratórias crônicas (Osman et al., 1996) e na re-
dução da utilização de serviços especializados (Singh, 2005). 

A produção de conhecimentos sobre os processos de 
trabalho e a organização do sistema de saúde na lógica das 
redes de atenção emerge como estratégia importante para 
qualificação do Sistema Único de Saúde e tem sido fomenta-
da pelo Ministério da Saúde, inclusive integrando o escopo 
dos programas Pró-Saúde e PET-Saúde no período de 2012 a 
2014, especialmente o grupo PET-Gestão. 

Assim, a análise de situação de saúde da linha de cui-
dado em saúde mental, por meio do mapeamento da oferta 
de atenção à saúde nos diferentes níveis, tanto na perspecti-
va dos trabalhadores como na dos usuários, pode identificar 
gargalos assistenciais e fornecer informações para tomada 
de decisão específica para cada grupo populacional, na lógi-
ca da equidade, universalidade e integralidade.
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O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a rede de 
atenção em saúde mental existente em Passo Fundo, Rio 
Grande do Sul, a partir do trabalho desenvolvido pelo grupo 
tutorial PET-Gestão. A seguir, apresentaremos os resultados 
encontrados na tentativa de: 

a) compreender o funcionamento da rede de atenção em 
saúde mental do município; 

b) reconhecer a linha de cuidado em saúde mental estrutu-
rada no município;

c) identificar os critérios de internação psiquiátrica utiliza-
dos pela rede pública municipal de saúde; 

d) investigar os aspectos que podem levar à (re)internação de 
usuários/pacientes na linha de cuidado em saúde mental;

e) caracterizar o perfil das internações psiquiátricas solici-
tadas pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) para o 
município de Passo Fundo no período de janeiro a julho de 
2013, em comparação com os demais municípios da área 
de abrangência da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde.

O estudo teve abordagem mista, quali e quantitativa, 
com protocolo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade de Passo Fundo (Parecer nº 351.661, de 7 
de agosto de 2013).

A etapa quantitativa foi descritiva, de delineamento 
transversal, realizada por meio de consulta a bases de dados 
disponíveis no Sisreg. Foram analisadas as solicitações de 
internações psiquiátricas correspondentes ao período de 1º 
de janeiro a 31 de julho de 2013. As variáveis paramétricas 
utilizadas foram: regional de saúde e do município solicitan-
te, tipo de serviço solicitante da internação, gênero do pa-
ciente, classificação de risco, unidade executante, código da 
Classificação Internacional de Doenças (CID) relacionado ao 
motivo da internação, motivo da alta. A análise estatística 
foi realizada por meio de frequência simples e relativa.
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O estudo qualitativo foi realizado por meio de entrevis-
tas semiestruturadas com profissionais, usuários/pacientes 
e familiares. Foram contemplados quatro trabalhadores da 
equipe multidisciplinar do Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (Caps-AD) e quatro trabalhadores do Caps 
II, abrangendo as seguintes profissões: enfermeiro, farma-
cêutico, psicólogo e nutricionista. Esses locais são referência 
à assistência em saúde mental em Passo Fundo. As entre-
vistas tiveram o intuito principal de conhecer as atividades 
disponíveis aos usuários/pacientes e os critérios utilizados 
para internação e (re)internação. Todos que aceitaram parti-
cipar do estudo concordaram espontaneamente e assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido (Brasil, 2012).

A entrevista com usuários/pacientes e familiares ver-
sou, principalmente, sobre a percepção inicial quanto à ne-
cessidade de receber ajuda, com quais serviços teve contato, 
como ocorreu o acolhimento e como avaliou os atendimentos. 

Após a transcrição das entrevistas, os dados qualitati-
vos foram submetidos à análise de conteúdo qualitativa em 
três fases: pré-análise; exploração do material; tratamento, 
inferência e interpretação dos resultados. Assim, após coleta 
e leitura exaustiva do material, foi realizada a seleção dos 
elementos pesquisados, por diferenciação e, posteriormente, 
por reagrupamento, e a separação em unidades temáticas 
(Bardin, 1977).

Caracterização dos locais de estudo

Os Centros de Atenção Psicossocial – Caps-AD e Caps 
II – oferecem serviços desenvolvidos para atender às neces-
sidades de pessoas com transtornos mentais graves e trans-
tornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Essas 
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instituições tem funcionamento diurno, de segunda a sexta-
-feira, sem fechar ao meio-dia, e prestam serviços aos usuá-
rios encaminhados pela rede de saúde ou por livre demanda. 

Os serviços que participaram da pesquisa contam com 
equipes multiprofissionais compostas por enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos e mé-
dicos psiquiatras. Conforme prevê a legislação, a equipe 
mínima para os Caps deve dispor de técnicos e apoiadores, 
como secretária, auxiliar administrativo, porteiro, auxiliar 
de cozinha, cozinheiro, auxiliar de sanificação e oficineiros 
– instrutores disponibilizados pelo convênio com a Universi-
dade Popular do município e que realizam atividades com os 
usuários (Brasil, 2002).

As atividades prestadas aos usuários abrangem: acolhi-
da, avaliação, reunião de equipe para planejamento do Pla-
no Terapêutico Singular, oficinas terapêuticas, grupos (psi-
coterapia e grupos operativos), atendimentos terapêuticos 
individuais (medicamentoso, psicoterápico e de orientação), 
consultas psiquiátricas, assistência farmacêutica, visitas 
hospitalares e domiciliares e acompanhamento do trata-
mento medicamentoso. Além das atribuições específicas de 
cada profissão, há atividades nas quais todos os profissio-
nais podem se envolver, como a acolhida e as entrevistas de 
avaliação. 

O que os trabalhadores percebem sobre a  
Rede de Saúde Mental em Passo Fundo?

A percepção dos profissionais sobre a linha de cuidado 
em saúde mental foi obtida por meio de entrevistas indivi-
dualizadas com quatro trabalhadores de cada um dos Caps 
(Caps-AD e Caps II). Foram entrevistados sete mulheres e 
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um homem, que têm carga horária semanal de 30 a 40 horas 
de trabalho. O tempo médio de atuação no serviço variou de 
três meses a dez anos.

Estrutura e funcionamento dos serviços

No que concerne à estruturação e ao funcionamento dos 
serviços pesquisados, os profissionais indicaram que buscam 
trabalhar de modo interdisciplinar, reforçando as diretrizes 
preconizadas pelo modelo atual de saúde no Brasil, confor-
me se percebe nas seguintes falas: “As decisões tomadas ge-
ralmente passa pela equipe, é só mesmo no caso de emergên-
cias que a gente toma alguma decisão sozinho” (P5), “Cada 
um exerce a sua função, dentro da sua profissão, e também 
se envolve em outras coisas, como o acolhimento” (P6). 

De outro modo, em ambos os serviços, mais de um en-
trevistado não indicou os médicos como pertencentes à equi-
pe técnica. Tal fato pode estar relacionado com a menor car-
ga horária exercida por esses profissionais, além disso, eles 
realizam apenas atendimentos individuais, não se envol-
vendo nas demais atividades oferecidas pelos Caps: “[...] a 
gente tem dois psiquiatras, que como eles fazem uma carga 
horária bastante reduzida, a gente fala em equipe a gente 
esquece um pouco eles” (P8). Isso levanta o questionamento 
sobre o quão inserido está o médico na equipe interdiscipli-
nar, apesar de as diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial 
preconizarem a assistência integral por vários profissionais 
como forma de garantir a qualidade dos serviços prestados. 

A proposta dos Caps para substituir o modo asilar e a 
conotação teórica e técnica da psiquiatria tradicional na reabi-
litação psicossocial compreende uma abordagem mais ampla 
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de cuidado em saúde mental, visto que inclui um conjunto de 
ações teórico-práticas, político-ideológicas e éticas que pres-
cinde de equipes interprofissionais devidamente articuladas, 
que tirem o foco da doença e ampliem o campo de intervenções 
para a existência-sofrimento dos sujeitos (Costa-Rosa et al., 
2003; Guljor, 2003; Nasi; Schneider, 2011; Wetzel et al., 2008).

Acolhimento e atendimento nos  
serviços especializados

Nos serviços investigados, a acolhida aberta, como é 
chamado o processo de escuta inicial para conhecer o sujeito, 
é realizada no mesmo dia da chegada do usuário. Após esse 
momento, marca-se uma avaliação para ampliar a história 
pessoal e clínica do usuário. Em seguida, cada caso é discu-
tido na reunião de equipe – momento em que será elaborado 
o Plano Terapêutico Singular (PTS) com atividades e atendi-
mentos para o usuário bem como a escala de dias em que ele 
deve vir ao serviço.

De acordo com Jardim et al. (2009), o PTS é entendido 
como o conjunto de objetivos e ações estabelecido e executado 
pela equipe multiprofissional, voltado para a recuperação do 
paciente, desde o momento da admissão até a alta. Contempla 
o desenvolvimento de programas específicos e interdiscipli-
nares, singularizados conforme a clientela, visando compati-
bilizar a proposta de tratamento com a necessidade de cada 
usuário e de sua família. Ainda, atendendo à lógica das redes 
de atenção, o PTS deve prever a existência de um sistema de 
referência e contrarreferência que permita o encaminhamento 
do paciente, após a alta, para a continuidade do tratamento. 
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Os Caps também oferecem atendimento aos familiares, 
por meio de grupo de apoio semanal, embora os familiares 
também sejam atendidos sempre que necessário. Os profis-
sionais entrevistados destacaram a importância da família 
para o tratamento, contudo, indicaram esse envolvimen-
to como um grande desafio, conforme se verifica no relato 
transcrito a seguir:

[...] a família não vem porque não tem às vezes dinheiro pra vim, 
acompanhar né pelo menos uma vez por semana, conversar, mas o 
motivo maior assim realmente eles acham que eles não fazem parte 
do tratamento, quem é o doente, quem tem que fazer o tratamento é 
o paciente, não eles, eles se ausentam um pouco pelo próprio can-
saço assim, a família tá desgastada com a situação toda [...] 

Envolver a família torna-se realmente um ponto essen-
cial a ser abordado na linha de cuidado em saúde mental. Es-
tudos mostram que a melhora na adesão ao tratamento está 
relacionada à participação da família, recorrendo assim a in-
tervenções com a terapia focada na família e com técnicas com 
resultados promissores (Castro et al., 2010; Mello; Schneider, 
2011; Oliveira; Loyola, 2006; Paranhos-Passos; Aires, 2013).

Critérios de internação e reinternação

As internações psiquiátricas são regulamentadas pela 
Portaria nº 2.391/2002 e devem ocorrer somente após esgo-
tar outras possibilidades terapêuticas e recursos extra-hos-
pitalares disponíveis na rede assistencial (Brasil, 2002). 

A partir desse constructo, solicitou-se aos profissionais 
que indicassem quais os critérios utilizados para identificar 
a necessidade de internação para os pacientes. Emergiram 
os seguintes elementos: tratamentos ambulatoriais anterio-
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res sem sucesso terapêutico, estar usando álcool ou outras 
drogas, frequência e quantidade de uso da substância psicoa-
tiva, estado do paciente (estar muito debilitado, fraco, ou em 
grande sofrimento), estar intoxicado, suspeita de prejuízos a 
si (suicídio e exposição moral) ou a terceiros (violência moral 
e física), negação do usuário (não aceitar que está doente), 
critério médico (o médico faz a solicitação), desejo do pacien-
te ou da família de ser internado (relacionado com alguns 
dos outros critérios), necessidade de parar com o ciclo vicio-
so; emergência por estar em surto (descompensado), falta de 
apoio familiar ou uso incorreto de medicação. 

Percebe-se que os profissionais não têm critérios especí-
ficos, mas procuram indicar a internação quando acreditam 
que o usuário realmente precisa, que irá se beneficiar, assim 
identificam a hospitalização como um apoio ao trabalho que 
realizam. 

Ao ser perguntado se todos os usuários assistidos eram 
internados, obteve-se respostas heterogêneas, contudo, em 
todas percebeu-se um elo comum quanto ao sucesso na abor-
dagem terapêutica oferecida pelo Caps, evitando internações 
desnecessárias. Ou seja, a partir do relato dos profissionais, 
ficou a impressão de que as equipes dos Caps evitam a in-
ternação na rede municipal de Passo Fundo, como exempli-
ficam as seguintes transcrições de suas falas:

Varia bastante não é a maioria, se ele nunca tentou tratamento a 
primeira tentativa quase nunca é internar, a gente vai inserir ele no 
tratamento ambulatorial tentar com medicação, tentar com os grupos 
terapêuticos, a não ser que o caso esteja extremamente grave, um 
surto, enfim, mas a primeira alternativa pra quem está iniciando um 
tratamento a gente nunca pensa logo em internar porque isso marca 
a vida deles pra sempre né (P3).
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Ah os usuários de Caps não, usuário de Caps basicamente não inter-
na. A gente tem pacientes aqui com histórico de dez, quinze interna-
ções, ou até mais, e desde que veio pro Caps nunca mais internou. 
O paciente de Caps, nós vamos interná-lo quando realmente a gente 
esgotou todas as possibilidades dentro do serviço entende. [...] Esse 
é o diferencial do Caps, tu conhece o teu usuário (P8). 

Continuidade do cuidado

A continuidade do cuidado relacionou-se ao acompanha-
mento periódico dos usuários dos Caps que são internados 
em hospitais (psiquiátricos ou gerais) ou em casas terapêuti-
cas do município e da região. As visitas podem ser feitas pela 
assistente social ou por algum outro profissional da equipe. 
Neste estudo, constatou-se que esse acompanhamento é rea-
lizado dentro do possível, com visitas aos hospitais ou man-
tendo contato por telefone, e a maior dificuldade relatada foi 
visitar usuários internados fora do município.

Esses bem graves que não vêm até o serviço é aquele tipo de pa-
ciente que quando ele dá alta ele vai vir encaminhado na contrarre-
ferência pro Caps, e é aquele que a gente vai ter que tentar fazer a 
busca ativa, ir visitar ele quando está no hospital, ir visitar ele depois 
que ele der alta, pra tentar trazer ele pro serviço pra ele não internar 
tanto né, pra ele parar com esse ciclo vicioso. [...] tu precisa ir mui-
tas vezes, ele precisa confiar em você até ele concordar em vir pro 
serviço, a gente já fez isso algumas vezes com bastante êxito, mas 
precisa tu ter equipe, tu precisa ter perna, tu precisa de carro, preci-
sa de infraestrutura, né (P8). 

Destaca-se, assim, que há interesse dos profissionais 
em realizar o cuidado contínuo e longitudinal, mas, como 
se verifica na literatura, a qualidade dos serviços de saúde 
pública no Brasil fica prejudicada devido a falhas no geren-
ciamento desses serviços, à carência de recursos humanos, 
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materiais e de infraestrutura (Barros et al., 2010; Paranhos-
-Passos; Aires, 2013).

Além disso, o corpo funcional do serviço especializado 
ambulatorial parece perceber a importância da coordenação 
do cuidado em saúde mental bem como da responsabilização 
e do vínculo com o usuário. Todavia, parecem existir fragili-
dades no papel das unidades básicas de saúde, inclusive nas 
equipes de saúde da família, que deveriam fazer essa media-
ção dos diferentes pontos de atenção na linha de cuidado em 
saúde mental.

Referência e contrarreferência

A referência é o ato formal de encaminhamento de um 
paciente atendido em um serviço público de saúde para ou-
tro de maior complexidade, e a contrarreferência é o ato 
formal de encaminhar o paciente ao estabelecimento de ori-
gem (que o referenciou). O bom funcionamento desse sis-
tema contribui para a resolutividade dos casos, facilita as 
intervenções e reduz o tempo de permanência do usuário 
nos serviços (Mendes, 2010).

Neste estudo, os profissionais do Caps descreveram a 
referência como um documento no qual relatam brevemente 
a história do usuário, com informações sobre estado de saú-
de, tratamentos realizados, relação de medicamentos, se faz 
uso de algum outro serviço da rede ou se já foi internado e o 
motivo da referência. Os profissionais informaram que sem-
pre a realizam, e é o próprio usuário que a entrega na unida-
de de atenção à saúde de destino. Quanto à contrarreferên-
cia, parece não haver o mesmo fluxo, como se pode observar 
pelo relato: “Na verdade, a referência a gente faz sempre, a 
contrarreferência não tá chegando sempre pra nós [...]” (P2).
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Os profissionais do Caps II referiram que a contrarrefe-
rência deve ser encaminhada dos hospitais para a Secretaria 
Municipal de Saúde e então recolhida pelo Caps. Nos casos 
em que o usuário deve seguir o tratamento no Caps, há a so-
licitação por escrito: “Precisa dos cuidados do Caps II”. Caso 
contrário, é registrado: “Aos cuidados da Secretaria Munici-
pal de Saúde”, e o usuário é encaminhado à Atenção Primária 
à Saúde, para receber atendimento nos centros de atenção 
integral à saúde (Cais) ou em uma unidade básica de saúde. 

Já os profissionais do Caps-AD informaram que, se a 
internação ocorre no município de Passo Fundo, a equipe 
vai até o local de internação para retirar o registro da con-
trarreferência, mas se a internação ocorrer em outro municí-
pio, a contrarreferência é trazida pelo paciente. Porém, esse 
processo, ou a falha da comunicação entre os serviços, gera 
dificuldades, como a falta ou demora da contrarreferência, 
caso o paciente não retorne à unidade de atenção à saúde 
que o referenciou. Nesse caso, o contato é feito por telefone 
ou por visita domiciliar/busca ativa, para averiguar como foi 
a internação e tentar trazer o usuário novamente ao Caps.

Corroborando os achados desta pesquisa, um estudo rea-
lizado em trinta Caps da Região Sul demonstrou que em mui-
tos momentos a ideia de articulação da rede é muito mais pro-
gramática do que operacional. No que concerne à referência e 
à contrarreferência, em algumas situações encontram-se sem 
descrição ou indicam apenas a construção de um formulário 
de referência e contrarreferência (Jardim et al., 2009).

As dificuldades em realizar referência e contrarreferên-
cia de pacientes, a pouca comunicação entre os profissionais 
de saúde de níveis assistenciais distintos, sobretudo quanto 
à conduta e aos registros clínicos dos pacientes, são alguns 
dos problemas que resultam na descontinuidade do cuidado 
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à saúde dos usuários do SUS, provavelmente, podendo levar 
a reinternações. 

Victora et al. (2011) destacaram que muitos são os desa-
fios para o sistema de saúde brasileiro, especialmente na reso-
lução das iniquidades, nas questões de financiamento, geren-
ciamento e qualidade da atenção. Desse modo, não abrange-se 
apenas as três esferas de gestão isoladas, uma vez que depen-
dem também da articulação público-privada e da necessidade 
de regular e coordenar diferentes setores, exigindo aprofunda-
mentos e integração na perspectiva das redes de saúde.

Candiago (2012) avaliou indicadores de qualidade na 
assistência de saúde mental do Rio Grande do Sul, e con-
cluiu que a reforma psiquiátrica parece não ter modificado 
o desfecho dos pacientes com transtorno mental grave, mes-
mo com o aumento de oferta de serviços especializados na 
modalidade Caps. O autor argumenta que, mesmo que as 
mudanças nas políticas de saúde mental levem algum tempo 
para modificar os indicadores de saúde, mudanças discretas 
sinalizando um melhor cuidado ambulatorial já deveriam 
ter sido identificadas nessa década.

Percepção dos usuários e familiares

Nesta pesquisa, foram entrevistados quatro usuários 
de cada Caps, dois homens e duas mulheres, totalizando oito 
sujeitos. A idade variou de 28 a 57 anos e o nível de escola-
ridade máxima foi o ensino médio. Quanto aos familiares, 
foram entrevistados seis sujeitos, de 37 a 63 anos, apenas 
um homem, e o grau de parentesco variou entre mãe, irmã, 
cônjuge e filha. A escolaridade máxima foi o nível médio, ex-
ceto por uma familiar que concluiu pós-graduação.
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Percepção e locais em que procuraram 
ajuda

A percepção da necessidade de ajuda, tanto pelos usuá-
rios como pelos familiares, enfatizou a variedade e a gra-
vidade dos comportamentos autodestrutivos apresentados 
pelos pacientes, pois impossibilitavam uma rotina diária 
tranquila em relação aos afazeres e trabalhos cotidianos. 
Também foi descrito que a motivação para busca de ajuda se 
baseou na percepção de que estavam prejudicando a própria 
vida e a própria saúde, em alguns casos indicando até com-
portamentos de tentativas de suicídio. Destaca-se, a seguir, 
alguns relatos como exemplo:

Foi o medo de morrê [...] (Ua1).

Quando eu comecei, vamos supor assim, saí, não ter horas pra vol-
tar, fazia as coisas sem pensar, ato sem pensar, às vezes o pessoal 
falava não dava atenção nenhuma, daí com isso eu fui passando a 
me prejudicar e coisa, daí até que eu tomei essa decisão (Ua4).

Cada vez pior né, cada vez pior, de chegá em casa e já não tinha 
nem vergonha mais, já era casado. Chegava lá em casa já, duro de 
bêbado. Duro, brigava, sabe? Sujo, sujo assim, de eu chorá e não 
sabê, perguntá o que que eu fiz pra ele tá daquele jeito. Enfim, mu-
lambo mesmo, sabe?! E eu, na verdade assim, nunca procurei ajuda, 
eu só procurava conversa. Só que depois que a pessoa, acredito eu, 
depois que já tão né no fundo quase do poço não tem mais conversa 
(Fa1). 

Os familiares dos usuários do Caps-AD informaram que 
a busca por ajuda também ocorria depois de terem tentado 
outras estratégias que não o tratamento, mas sem sucesso, 
ou depois de perceberem que o diálogo com o paciente não 
era suficiente para a resolução do problema. Assim, a busca 
pelo tratamento acontecia quando os pacientes já estavam no 
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“fundo do poço”. Eles informaram que recorriam primeiro aos 
familiares mais próximos, e que eram esses, na maioria dos 
casos, quem procuravam algum serviço da rede de saúde men-
tal. Os primeiros serviços procurados foram hospitais, casa de 
reabilitação, postos de saúde; apenas um quarto da amostra 
relatou que os Caps foram os primeiros serviços buscados.

Um aspecto interessante é que a porta de entrada das 
emergências não foi mencionada pelos entrevistados, reve-
lando lacunas na assistência à saúde mental e pouca arti-
culação da linha de cuidado quanto a esses pontos de aten-
ção. Santos et al. (2000) e Barros et al. (2010) concordam 
que os serviços de emergências psiquiátricas constituem 
unidade central para o funcionamento adequado das redes 
de saúde mental, tanto pelo manejo das situações agudas 
como pela regulação da rede em que se insere. 

Acolhida e funcionamento dos serviços

Ao avaliar como foram acolhidos nos serviços ambula-
toriais, os usuários responderam que consideram os serviços 
bons, levando em conta para isso: o incentivo dos profissionais 
(para manutenção do vínculo com o usuário) e o cuidado que 
oferecem com medicamentos e pedidos de exames. Também 
destacaram receber um cuidado e uma escuta diferenciados 
de seus lares (não são julgados, e, sim, ajudados), a agilidade 
em conseguir internação, a possibilidade de não ficar em casa 
agitado, uma vez que ir até o Caps ajudava a se acalmar, a 
convivência com os outros usuários e a troca de experiências. 
Alguns exemplos desses relatos são apresentados a seguir:
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Ah aqui foi bom. Foi a psicóloga... a não lembro o nome dela, muito 
querida, me deu a camiseta de recordação... de presente. Daí come-
cei a vim, vim, gosto de vim agora (Ui3).

Uma coisa que a gente nunca teve né, em casa a gente tem o, ge-
ralmente o conflito né. Ou a mãe esconde e abafa né, ou estoura o 
conflito né. Então, e aqui não, aqui tu chega e conversa, e ela não 
tá ali pra te cobra nada. ‘ah má porque que tu? Seu vagabundo, né, 
sabia que ia fazê, porque que foi?’ Né. Então, essa conversa mais, 
mais mansa, e mais esclarecedora né, porque daí ela procura um 
jeito de ajudá a gente né (Ua2). 

Quando os usuários eram perguntados sobre a consulta 
com o psiquiatra, a consideravam como boa, pelo profissio-
nal ter acertado a medicação (minimizando os sintomas) e 
por ter encaminhado a internação. Um usuário também afir-
mou ser positivo sentir a liberdade de poder conversar com o 
médico e pedir uma internação caso não estivesse bem.

Outros estudos revelaram a boa acolhida dos Caps, 
tanto para os usuários como para os familiares (Machado; 
Santos, 2013; Nasi; Schneider, 2011; Osinaga et al., 2007). 
Entretanto, é importante avaliar se esse serviço realmente 
está atingindo os fins a que se propõe, além do controle da 
sintomatologia, estimulando a participação do usuário nos 
espaços autônomos da comunidade e incentivando e valori-
zando o envolvimento dos familiares e cuidadores. 

Acolhimento e participação dos familiares no 
tratamento

Ao interrogar os familiares sobre o acolhimento e como 
se sentem no Caps, as respostas basearam-se nas vivências 
dos usuários em detrimento da própria participação, pois ge-
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ralmente estão ausentes, e a maioria não frequenta o grupo 
de apoio aos familiares, conforme demonstra o depoimento: 

Comento que gosta, que gosto, que era bem atendido. Que vocês 
tratavam ele muito bem. Inclusive ele sentia... isso aí falou da boca 
dele mesmo que vô dizê [...] que ele se sentia bem melhor aqui do 
que em casa (Fa1). 

Os familiares demonstraram resistência e dificuldade 
em participar do tratamento, fato revelado também nas li-
mitações em conseguir usuários com familiares dispostos a 
participar da pesquisa. Conforme os profissionais dos Caps, 
a ausência da família no tratamento vincula-se à crença de 
que quem tem de se tratar é o usuário, e por também es-
tarem cansados da situação que vivenciam em casa e não 
quererem mais se envolver.

A maioria dos familiares quase não mantém contato 
com o serviço, inclusive, em um dos casos, o familiar nun-
ca havia acompanhado o usuário, e outro familiar não sabia 
realmente qual era a finalidade do grupo, acreditava que era 
para os familiares participarem das mesmas atividades que 
os usuários. Já outro familiar apontou manter contato por 
telefone e receber visitas domiciliares com certa frequência, 
afirmando que elas ajudam a compreender as dificuldades 
do usuário. Quando a família se aproxima da equipe do Caps, 
os resultados do tratamento parecem ser mais satisfatórios.

Dentre os cinco familiares que participaram da pesqui-
sa, apenas um frequenta o grupo que o Caps oferece para os 
familiares. Ele afirma que gosta de participar e sabe que o 
tratamento faz bem ao usuário: 

Eu acho que elogia só aqui né, o grupo aqui familiar é muito bom. 
Pra ele é bom, as oficinas também, o pessoal de fora acha que é 
uma bobagem, mas eu não, acredito né, porque cada oficina que ele 
faz é o tratamento dele, é bom pra ele né. E a gente vê que quando 
ele começa a relaxa aqui a coisa já não, não tá muito boa né. Então, 
sinal que é bom também né (Fa2). 
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Os familiares que não frequentam o grupo oferecido 
pelo Caps citaram o horário de atendimento como uma bar-
reira de acesso, pois trabalham e não podem se ausentar. 
Nesse sentido, a gestão precisa se organizar para proporcio-
nar horários alternativos, de modo a não criar barreiras de 
acesso ao cuidado integral. 

Internação e reinternação

Os usuários entrevistados foram internados em média 
três vezes, sendo essas internações em hospitais gerais (Passo 
Fundo e região), em hospital psiquiátrico e em casas terapêu-
ticas. Os motivos citados pelos usuários para as internações 
foram: crise psicótica, para contenção de comportamentos au-
todestrutivos, saúde fragilizada dos usuários em decorrência 
de exposição pelo próprio problema, crises de abstinência do 
álcool ou outras substâncias e para o ajuste da medicação.

A maioria dos usuários descreveu a internação apenas 
como boa. Alguns revelaram motivações para sua recupera-
ção, especialmente o cuidado que recebiam dos profissionais, 
estimulando o usuário a voltar a se cuidar, a desenvolver 
amor próprio e a refletir sobre seus atos. Nesse sentido, des-
tacam-se dois depoimentos:

O essencial da internação é tu pegar e conseguir, vamos supor assim, 
passar melhor teu dia, aproveitar bem o teu dia fazendo bastante ati-
vidades, daí pra gente esquecer de outro problema ahm… pensar em 
si próprio pensar em ficar bonita, engordar né, se sentir bem consigo 
mesma. [...] Eu não me enxergava [...]. E quando eu fui pra lá, eu fui 
completamente sabe, fui seca sabe, mostrando mesmo minha ida-
de, sofrida, daí quando eu peguei e me olhei a primeira vez que eu 
cheguei em casa, assim me olhei no espelho e disse: ‘meu Deus do 
céu, essa sô eu?!’ (risos). Tomei aquele susto sabe. [...] Fazia três 
anos sabe que eu não me sentia bem, entendeu? Que eu não me via 
daquele jeito, entendeu? (Ua4).
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Lá que eu consegui, que eu conheci o trabalho com psicóloga, sabe. 
[...] acho que foi a primeira vez que eu tive um contato assim, con-
versa com alguém né. [...] tive uma entrevista com a psicóloga, e daí 
botando no papel eu vi que dava 25, 26 anos que eu usava cola né. 
[...] Daí começou um processo bem mais rápido, de melhora né. Daí 
eu vi que não podia né, e aí começou a passá uns filme na cabeça 
(Ua2). 

Quando a internação ocorreu em hospital psiquiátrico, 
os usuários a consideraram mais integrada ao seu tratamen-
to, especialmente pelos serviços oferecidos com as propostas 
concretas de rotina para as atividades de vida diária.

[...] ali o tratamento é bom, tratamento bom sim. O cara come, dor-
me, toma a medicação certa [...]. Tem atividades, tem a TO, tem a 
psicóloga que conversa contigo também. É boa aquela academia, é 
bom, só que é poco tempo também. E daí tem os horários do inter-
valo, todo dia se quizé. Tem os horário da visita né, [...] O que mais 
a gente faz lá é comê (Ua1). 

As fragilidades identificadas na internação foram a fal-
ta da família e do suprimento de necessidades básicas rela-
cionadas à higiene e à alimentação precárias, reveladas por 
usuários que ficaram asilados em casas terapêuticas. Apesar 
disso, os pacientes relataram que a internação proporcionou 
um crescimento pessoal por aprenderem a dar mais valor ao 
que já possuem.

Nos primeiros dias, daí foi difícil lá né, e sete dias sem receber telefo-
nemas, visitas, chorava né, porque sentia falta, me sentia abandonada, 
daí ficava bastante nervosa por causa disso [...] (Ua4).

Eles viviam muito de doação, eu acho, não sei, o alimento era meio 
precário, sabe assim, a alimentação [...] às vezes pão velho, muitas ve-
zes sem açúcar, sabe... coisas assim, mas é bom pra cresce também 
né, porque a gente... aqui fora, a gente não dá valor né [...] então ajuda 
a cresce né, se a pessoa vai pra aproveitá, se a pessoa qué melhorá, 
eu acho que ajuda né, a saudade da família né, bah... isso aí foi, nunca 
mais querê uma internação né (Ua2). 
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A percepção dos familiares em relação à internação foi 
semelhante ao relatado pelos usuários, eles demonstraram 
o desejo de que o usuário ficasse mais tempo hospitalizado, 
percebendo-se a expectativa dessa abordagem terapêutica 
como esperança de melhora. A percepção da melhora atre-
lada à internação decorre do longo período que o cuidado da 
saúde mental no Brasil esteve ligado aos hospitais, cujo tra-
tamento oferecido estava limitado a internações prolonga-
das, mantendo o doente afastado do âmbito familiar e social 
(Waidman et al., 2008).

Após a internação, a maioria dos usuários relatou que 
era acompanhada pelos Caps, tanto por orientação do hos-
pital como também nos casos em que já frequentavam o ser-
viço especializado, e sabiam que deveriam continuar o tra-
tamento ambulatorial, fortalecendo o vínculo com o serviço.

Os usuários que não foram encaminhados prontamente 
a algum dos Caps recebiam a indicação de procurar a rede 
municipal para continuar o tratamento. Por exemplo, um 
usuário que ficou internado em casa terapêutica foi enca-
minhado para o Centro de Atenção Integral à Saúde mais 
próximo de sua casa; outros ainda disseram receber acom-
panhamento de profissionais dos pontos de atenção de refe-
rência: “Saía da internação vinha pro Caps [...] Ah eu tenho 
a assistente social lá do postinho [...] Ela circula lá em casa, 
pelo menos uma vez por semana ela vai” (Ui3). 

Os familiares focaram seu discurso em uma avaliação 
dos atendimentos, comparando a internação com o Caps. 
Um familiar diz não ter notado diferença do usuário com o 
tratamento no Caps, já que ele não segue corretamente o 
tratamento. Já outros familiares avaliaram os serviços do 
Caps como muito bom, e um familiar não notou muita di-
ferença depois da internação, mas observou melhora com o 
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acompanhamento do usuário pelo Caps: “[...] depois da in-
ternação, eu não vi muita diferença. Melhorou mais fazendo 
as atividades lá [...] lá... no Caps” (Fi1). 

Um dos familiares referiu-se às oficinas que o Caps rea-
liza, relatou vender aquilo que o usuário confecciona, expres-
sando que isso o ajuda a comprometer-se com o tratamen-
to. Desse modo, os Caps na Rede de Atenção Psicossocial 
proporcionam o desenvolvimento de atividades no território, 
que favorecem a inclusão social com vistas à promoção de 
autonomia e ao exercício da cidadania.

Ao ponderar as percepções de profissionais, usuários 
e familiares, verificou-se que há lacunas na Rede de Aten-
ção em Saúde Mental, e a Estratégia Saúde da Família não 
surgiu como um ponto de atenção no cuidado integral desses 
sujeitos e famílias. Ao que parece, os objetivos terapêuticos 
estão centrados na remissão dos sintomas e na redução da 
internação, com a abordagem farmacológica sendo o eixo cen-
tral do tratamento, apesar do compromisso das equipes em 
propiciar um cuidado mais humanizado e digno ao usuário.

Na perspectiva da gestão, sugeriu-se como estratégia 
imediata o fortalecimento do trabalho em equipe (multipro-
fissional, interdisciplinar e interprofissional), pois a plurali-
dade dos saberes e a complexidade das ações e dos serviços 
assistenciais são requisitos fundamentais para a efetivação 
da reforma psiquiátrica. 

Perfil das internações psiquiátricas em  
Passo Fundo e região

Desde a reforma psiquiátrica, o modelo de cuidados aos 
pacientes com transtornos mentais modificou-se, com o fe-
chamento progressivo de leitos em hospitais psiquiátricos, a 
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abertura de leitos em hospitais gerais, a criação e o fortaleci-
mento de cuidados ambulatoriais destinados aos pacientes e 
seus familiares. Contudo, a internação psiquiátrica, apesar 
de todas as controvérsias, representa um recurso terapêuti-
co indispensável para os pacientes, sobretudo os mais graves.

Um dos objetivos desta pesquisa foi caracterizar as in-
ternações psiquiátricas solicitadas pelo Sistema Nacional 
de Regulação para o município de Passo Fundo, no período 
de janeiro a julho de 2013, em comparação com os demais 
municípios da área de abrangência da 6ª Coordenadoria Re-
gional de Saúde. Assim, foram avaliadas 1.583 solicitações 
de internações psiquiátricas nesse período, derivadas dos 62 
municípios da referida área.

Quanto ao gênero dos pacientes, os homens apresen-
tam o dobro de solicitações de internações que as mulheres, 
correspondendo a 67,7% (n=1.071), dado semelhante a de 
outros estudos (Castro et al., 2010; Dalgalarrondo et al., 
2003; Santos et al., 2000; Silvestrini et al., 2007). 

O tipo de patologia predominante como causa de inter-
nação foi dependência química (53,6%), tanto nas situações 
de transtorno mental e comportamental como de síndrome 
de dependência e intoxicação aguda (Tabela 1). A substân-
cia mais relacionada à patologia foi o álcool (20,6%), segui-
do de outras substâncias psicoativas (19,8%) e da cocaína 
(13,2%). 
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Tabela 1 – Principais motivos de solicitação de internação psiquiátrica na 
área de abrangência da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde 
do Estado do Rio Grande do Sul, janeiro a julho de 2013

Motivo de solicitação da internação 
Frequência 
absoluta (N)

Frequência 
relativa (%)

Transtornos mentais e compor-
tamentais devido ao uso de:

Álcool (intoxicação aguda) 171 10,8 %

Cocaína 70 4,4 %

Síndrome de dependência

Álcool 155 9,8 %

Cocaína 139 8,8 %

Outras substâncias psicoativas 112 7,1 %

Intoxicação aguda por outras 
substâncias psicoativas

201 12,7 %

Episódio depressivo grave

COM sintomas psicóticos 73 4,3 %

SEM sintomas psicóticos 52 3,3 %

Esquizofrenia paranoide 102 6,4 %

Transtorno afetivo bipolar 54 3,4 %
Fonte: elaboração dos autores com base nos dados do Sisreg. 

A elevada frequência de internações por transtornos 
mentais e comportamentais devido ao uso de álcool também 
foi verificada no estudo de Sousa e Oliveira (2010), realizado 
em Sobral, Ceará, com predomínio de pacientes do gênero 
masculino (95,1%), com idade entre 30 e 40 anos e solteiros.

Nesta pesquisa, verificou-se que os cinco municípios 
que mais solicitaram internações psiquiátricas foram Passo 
Fundo (27,8%), Carazinho (13,1%), Soledade (7,3%), Marau 
e Lagoa Vermelha (5,4%). É importante elucidar que essas 
frequências são proporcionais às populações de cada cidade. 
Ao comparar as taxas de solicitação de internação a cada 10 
mil habitantes, observamos que Soledade e Lagoa Verme-
lha são os municípios com maior número de solicitações, já 



316 Cristiane Barelli et al.

Passo Fundo é o município que menos solicitou internações 
psiquiátricas no período (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Taxas de solicitação de internação psiquiátrica a cada 10 mil 
habitantes, de janeiro a julho de 2013
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Nota: os dados populacionais foram consultados a partir da estimativa do IBGE para o ano de 
2014. 

O maior número de solicitações foi do município de Pas-
so Fundo, correspondendo a 27,8%. Contudo, ao considerar 
as taxas de solicitação de internação a cada 10 mil habitan-
tes, destacam-se Soledade e Carazinho, com 36,9% e 33,5%, 
respectivamente, e Passo Fundo como o município que me-
nos solicita internações. Esse resultado coincide com a per-
cepção dos profissionais dos Caps, que utilizam a internação 
como último recurso no tratamento dos usuários. 

O tempo médio de espera entre as datas de solicitação e 
de internação foi de 14,9±16,4 dias, exceto para Passo Fun-
do, cuja espera média para liberação do leito foi de dois dias 
a mais, 16,5±17,9 dias (Tabela 2).
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Tabela 2 – Tempo de espera para internação a partir do momento que a 
solicitação é incluída no Sisreg pela unidade solicitante

Tempo espera
(nº de dias)

Todos os municípios  
(n=1.019)

Passo Fundo  
(n=441)

Frequência 
absoluta

Frequência 
relativa

Frequência 
absoluta

Frequência 
relativa

Zero 38 3,7% 8 1,8%

1 a 3 140 13,7% 27 6,1%

4 a 6 171 16,8% 45 10,2%

7 a 10 190 18,6% 65 14,7%

Maior que 11 480 47,2% 155 35,1%
Fonte: elaboração dos autores com base nos dados do Sisreg.

Observou-se, em toda a região, que períodos de espera 
para internação maiores do que trinta dias ocorrem somen-
te por desistência da vaga ou quando as unidades de saú-
de solicitantes ou executantes da internação não informam 
a data que o paciente ingressou no serviço hospitalar. Em 
Passo Fundo, as internações foram solicitadas predominan-
temente pelo Ambulatório de Dependência Química (67,6%), 
seguido pelos Caps (31,3%).

Um resultado inusitado foi o elevado número de cance-
lamento das vagas (42,4%). Os motivos estavam relacionados 
ao paciente e/ou à família (n=142) ou devido ao serviço muni-
cipal solicitante (n=45). A desistência da internação por par-
te do paciente e/ou família relacionou-se desde a escolha pela 
opção de tratamento ambulatorial até a fuga do paciente.

Nas situações de internações efetivas, o tempo médio 
de hospitalização foi de 20,1±14,3 dias, para todos os muni-
cípios, sendo que 84,5% dos pacientes ficaram até trinta dias 
no hospital. No caso de Passo Fundo, é oportuno destacar 
que, embora os pacientes de internem menos, o tempo médio 
de permanência no hospital é maior (24,7±19,4 dias). Além 
disso, na solicitação de internação do paciente no Sisreg, 
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54% dos casos foram considerados gravíssimos/agudíssimos 
e 42,1% graves.

A distribuição das internações, conforme as principais 
unidades executantes de todos os municípios, está apresen-
tada na Tabela 3.

Tabela 3 – Distribuição das internações solicitadas no Sisreg no período 
de janeiro a julho de 2013 conforme a unidade executante

Instituição Localização
Nº internações 

realizadas
Frequência 

relativa
Hospital Psiquiátrico 

Bezerra de Menezes
Passo Fundo 291 18,4%

Hospital Cristo Redentor Marau 161 10,2%

Hospital Notre Dame 

São Sebastião
Espumoso 123 7,8%

Hospital São Paulo Lagoa Vermelha 102 6,4%

Hospital Beneficente 

César Santos
Passo Fundo 101 6,4%

Hospital Frei Clemente Soledade 90 5,7%

Fonte: elaboração dos autores com base nos dados do Sisreg

Os pacientes de Passo Fundo internaram predominan-
temente em sua cidade de origem, no Hospital Psiquiátrico 
Bezerra de Menezes (42,2% das internações). No entanto, 
22,4% foram hospitalizados em Espumoso e 31% em Lagoa 
Vermelha. Os resultados qualitativos revelaram insatisfação 
dos usuários e seus familiares quando a internação ocorre 
em município diferente da sua residência, pois isso dificulta 
o contato da família com o paciente.

A internação psiquiátrica em hospitais gerais ocorreu 
em 36,5% dos casos, seguindo as normas preconizadas pelo 
Ministério da Saúde. Porém, convém destacar que na per-
cepção dos usuários e familiares a satisfação em relação à 
internação psiquiátrica é maior quando ocorre em hospital 
psiquiátrico. Acredita-se que esse conceito pode estar rela-
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cionado ao fato de o hospital psiquiátrico estar situado em 
Passo Fundo, município de residência dos pacientes.

Em relação aos motivos que desencadearam a alta hos-
pitalar na região de saúde avaliada, notou-se o predomínio 
da melhora do quadro clínico (55,6%), mesmo que uma par-
cela de pacientes tenha deixado a instituição por solicita-
ção própria e/ou familiar (6,5%) e outra por evasão (4,7%). 
Especificamente para Passo Fundo, o percentual de evasão 
se destacou por ser quase o dobro (8,2%) dos dados gerais, 
mesmo com os demais índices equivalentes ao da amostra 
avaliada.

Considerações finais

Os principais gargalos assistenciais identificados neste 
estudo foram a percepção estanque dos entrevistados quan-
to à rede de saúde mental existente em Passo Fundo, a fragi-
lidade da coordenação do cuidado pela atenção primária e a 
articulação insuficiente dos pontos de atenção, especialmen-
te a porta de entrada das urgências e emergências.

A ampliação de recursos e infraestrutura no setor da 
saúde bem como a qualificação da atenção primária como 
ação isolada são insuficientes para qualificar o sistema e 
dispor de linhas de cuidado resolutivas. Compete à gestão 
implementar diferentes estratégias nas quais a questão da 
integralidade do cuidado passe a ser vista sob o aspecto não 
apenas de organização dos recursos disponíveis, mas espe-
cialmente do fluxo do usuário para seu acesso. Para garantir 
a integralidade, é necessário modificar os processos de tra-
balho e de produção do cuidado, a partir das redes básica, 
secundária, de atenção à urgência e de todos os outros níveis 
assistenciais.
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A Rede de Saúde Mental de Passo Fundo busca, com o 
Caps-AD e o Caps II, dar o suporte à população que neces-
sita de seus serviços. Ao que parece, a reinserção social dos 
portadores de sofrimento psíquico ainda não atingiu outros 
espaços, especialmente na Atenção Primária à Saúde. Con-
forme a lógica das Redes de Atenção à Saúde, a responsa-
bilidade da coordenação do cuidado em saúde seria da APS.

Os Caps são percebidos como local de acolhimento segu-
ro para os usuários, podendo atuar para evitar a internação 
psiquiátrica. Tanto os profissionais como os usuários perce-
bem que nem todos os membros da equipe estão integrados, 
o que revela certas restrições ao atendimento com ênfase no 
controle da medicação e na solicitação de exames.

O modo de cuidar descrito pelos profissionais busca for-
talecer o vínculo com o usuário a fim de evitar recaídas ou 
pioras no quadro clínico, que podem levar à necessidade de 
uma (re)internação. Verifica-se que a aproximação e o vín-
culo com a família dos usuários precisam ser aprimorados. 

Os profissionais entendem a internação como um dispo-
sitivo complementar ao trabalho que realizam, e os critérios 
para indicá-la são construídos por meio da experiência que 
a prática na saúde mental lhes proporciona, mas, principal-
mente, por meio do contato com o usuário. Conhecer o usuário  
e sua família permite identificar quando o paciente irá se 
beneficiar da internação, seja para contenção de comporta-
mentos autodestrutivos ou de surtos como para ajuste da 
medicação, desintoxicação ou tratar a abstinência. 

Com relação às famílias, observou-se que estão pouco 
envolvidas no processo terapêutico e quase não usufruem do 
apoio oferecido pelo serviço. Os motivos para essa ausência 
incluem o fato de a família já estar exausta e não querer par-
ticipar do tratamento por achar que quem tem de se tratar 
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é o usuário e a questão do horário de atendimento dos Caps, 
que coincide com o horário de trabalho dos familiares. 

Por sua vez, os funcionários dos Caps apresentaram 
dificuldades em realizar visitas domiciliares e hospitalares, 
em fazer buscas ativas e de recebimento das contrarreferên-
cias dos locais de internações. Esses aspectos estão relacio-
nados a fragilidades na gestão e nos processos de trabalho, 
e refletem-se na qualidade e na resolubilidade das ações de 
saúde.

Embora Passo Fundo seja o maior município em núme-
ro de habitantes da área de abrangência da 6ª Coordenado-
ria Regional de Saúde, não é o que mais solicita internações 
psiquiátricas. E, quando ocorre, o motivo mais frequente é a 
dependência química.

Por fim, observou-se que Passo Fundo carece de uma 
rede integrada dos dispositivos de saúde, de assistência 
social e de cultura, que reduza a importância conferida ao 
tratamento hospitalar e a exclusão dos usuários à linha de 
cuidado. São necessários movimentos de mudanças que pro-
movam o paciente passivo a usuário ativo, cidadão integral, 
denunciador de condições de exclusão social e reivindicador 
de uma atenção pautada nos princípios do SUS.
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