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Resumo 

 

O objetivo do presente estudo consiste em verificar a importância da utilização do 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) como estratégia de cuidado e em que deve se 

basear no desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica brasileira. Serão apresentadas 

as influências que iniciaram a reforma, seu contexto e suas reivindicações, 

perpassando pela criação dos serviços substitutivos como o Centro de Atenção 

Psicossocial e Serviço Residencial Terapêutico, até chegar à elaboração do Projeto 

Terapêutico Singular, considerado como dispositivo de cuidado na assistência aos 

usuários dos serviços, explicitando suas características e implicações na relação do 

técnico com o usuário. O estudo tem como base para sua elaboração, revisões 

bibliográficas a partir de livros de Paulo Amarante, entre outros estudiosos do campo 

de saúde mental. Conclui-se que o Projeto Terapêutico Singular pode ser identificado 

como dispositivo de cuidado que possibilita ao usuário o exercício de sua cidadania, 

garantia de direitos, reabilitação psicossocial e alternativas para sua (re)inserção na 

sociedade. 

 

 

Palavras-chave: Projeto Terapêutico Singular; Reforma Psiquiátrica; Cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to verify the importance of using the Singular Therapeutic 

Project (PTS) as a care strategy and should be based on the development of the 

Brazilian Psychiatric Reform. The influences will be presented that initiated the 

reform, its context and its demands, passing through the creation of substitute 

services such as Psychosocial Care Center and Therapeutic Residential Service, 

until the development of the Therapeutic Project Single, regarded as care device in 

assisting users services, explaining their characteristics and implications for technical 

interface with the user. The study is based on in its development, literature reviews 

from Paulo Amarante books, among other scholars in the field of mental health. We 

conclude that the Therapeutic Project Single can be identified as care device that 

allows the user to exercise their citizenship, rights assurance, psychosocial 

rehabilitation and alternatives for ( re) integration into society . 

 

 

Keywords: Therapeutic Project Single ; Psychiatric Reform ; Watch out. 
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 Introdução 

 

O presente estudo abordará questões diretamente ligadas ao campo de 

saúde mental, tendo como objetivo analisar seus avanços, desde a Reforma 

Psiquiátrica no Brasil até chegar à construção dos Projetos Terapêuticos Singulares, 

praticados no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Serviço Residencial 

Terapêutico (SRT). 

No decorrer do texto, o conceito do Projeto Terapêutico Singular (PTS) será 

apresentado em suas principais características e implicações. Ele pode ser definido 

da seguinte maneira: 

  

conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um 
sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma 
equipe interdisciplinar […]. Geralmente, é dedicado a situações mais 
complexas (Brasil, 2008). 

 

O PTS é aqui atribuído como um dispositivo1, usado no sentido de ser uma 

ferramenta utilizada para “disparar processos de mudanças nos modelos de atenção 

e de gestão” (Oliveira, 2007, p.59). 

O estudo sobre esse assunto foi realizado com base em revisão bibliográfica, 

contando com produções acadêmicas de autores como Paulo Amarante2, entre 

outros estudiosos do campo de saúde mental.  

Vale ressaltar a importância dos fatos históricos referentes à trajetória inicial 

da Reforma Psiquiátrica brasileira. Sua implementação foi marcada por anos de luta, 

com o intuito de extinguir a prática hospitalocêntrica de internações e os extensos 

períodos institucionalizados, para dar lugar a uma prática que proporcionasse aos 

pacientes dispositivos para sua reinserção na sociedade, que lhes devolvesse sua 

identidade e proporcionasse mudanças no meio social em que vivem, bem como 

para os técnicos que nele trabalham, visando à ruptura com antigos paradigmas e 

                                                 
1
 Trata-se de um conceito amplo e complexo, ao qual será atribuído o conceito desenvolvido pela 

proposta de saúde pública, usualmente pela saúde mental, diferente do empregado por Michel 
Foucalt . 
2
 Atualmente é professor/pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, líder do Grupo de Pesquisas 

"Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial" (LAPS) e 
coordenador do Projeto Loucos pela Diversidade, do convênio entre o Ministério da Cultura e o 
Ministério da Saúde por meio da Fiocruz. É editor científico da Revista Saúde em Debate, do CEBES, 
Coordenador do GT de Saúde Mental da ABRASCO e Presidente Nacional da Associação Brasileira 
de Saúde Mental (ABRASME). Foi um dos pioneiros na luta pela Reforma Psiquiátrica no Brasil, autor 
de diversos livros acerca da temática que serão utilizados no presente estudo.  
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surgimento de novos. Em suma, a Reforma Psiquiátrica foi um divisor de águas no 

campo de atenção em saúde mental.  

Após relatarmos esse período inicial de reivindicações e consequentes 

mudanças na lógica de serviços e na rede de atenção em saúde mental, cabe 

discutir qual seria a importância do Projeto Terapêutico Singular enquanto prática de 

cuidado em saúde mental.  

Para compreendermos em que contexto os PTS surgiram, é necessário 

conhecer o processo histórico da Reforma Psiquiátrica brasileira, que trouxe novos 

olhares à saúde mental. Tal processo apresenta discussões sobre suas práticas e 

consequências, além de vislumbrar novos sentidos sobre o cuidado em saúde 

mental, valorizando a lógica de trabalho em equipe multidisciplinar, descentralizada 

do saber médico. São novas práticas que podem contribuir para a reinserção dos 

sujeitos em sofrimento psíquico na sociedade e a participação dos familiares, sendo 

necessária a criação de outros dispositivos para atender à demanda em saúde 

mental, de forma diferente daquela praticada nos manicômios. 

Para acompanharmos os avanços na saúde mental, veremos os primeiros 

passos da Reforma Psiquiátrica no Brasil e os movimentos iniciados nessa 

caminhada, que deve ser concebida como um processo constante de mudanças e 

não somente parte de um momento histórico. 

O cenário brasileiro sofreu forte influência da Reforma Psiquiátrica de Franco 

Basaglia, em Trieste na Itália. Segundo Paulo Amarante, tal movimento tinha as 

seguintes características: 

 

 um pensamento e uma prática institucional absolutamente originais, 
voltadas para a ideia de superação do aparato manicomial, entendido 
não apenas na estrutura física do hospício, mas como o conjunto de 
saberes e práticas, científicas, sociais, legislativas e jurídicas, que 
fundamentam a existência de um lugar de isolamento e segregação e 
patologização da experiência humana (Amarante, 2007, p.56). 

 

Essa superação não se daria somente em nível de reestruturação ou 

reformulação dos serviços e espaços, mas se constituiria em uma nova práxis 

quanto ao cuidado e forma de tratar das pessoas em sofrimento psíquico, o espaço 

em que deve acontecer esse tratamento, as políticas públicas com a participação 

popular e de profissionais da área, e o envolvimento da família nesse processo. 
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Dessa forma, a prática influencia a teoria, permitindo que novos paradigmas surjam 

e rompam com as práticas anteriores. 

O primeiro capítulo abordará, de forma sucinta, a influência de Franco 

Basaglia com a experiência italiana em Trieste na Reforma Psiquiátrica do Brasil, 

sendo apontadas as diferentes dimensões que Amarante expõe como essenciais 

para uma melhor efetivação e continuidade do processo. 

 O segundo capítulo trará dois dos importantes serviços substitutivos que 

surgiram após o início da reforma psiquiátrica brasileira: o Centro de Atenção 

Psicossocial e o Serviço Residencial Terapêutico, demonstrando suas 

características gerais e alguns de seus desafios. 

No terceiro e último capítulo, haverá uma discussão voltada para a concepção 

de PTS articulada com a noção de cuidado enquanto prática de assistência em 

saúde mental. 

Por fim, nas considerações finais serão apresentadas ideias e reflexões sobre 

o tema da pesquisa. 
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1. Breve percurso sobre a construção da Reforma Psiquiátrica brasileira 

 

Atualmente o Brasil passa por um momento significativo de reflexões sobre a 

assistência à pessoa com transtorno mental, tendo a Reforma Psiquiátrica como 

referência. Esta afirmativa pode ser comprovada pela fala de muitos teóricos como 

Paulo Amarante (2012). Para este autor é necessário estabelecer um debate sobre o 

papel ou função social dos serviços substitutivos que compõem a rede de 

assistência em saúde mental. Ele afirma ainda que não basta criar novos serviços 

em substituição aos modelos manicomiais de forma administrativa, mas produzir 

novas formas de conhecimento e concepção do trabalho no atendimento à pessoa 

com transtorno mental. 

O debate sobre novas formas de atenção em saúde mental teve início nos 

anos 70 com a aproximação do fim da ditadura. Tal discussão teve força na mesma 

época em que se discutia a reforma sanitária no Brasil, que colocava como pauta um 

olhar crítico sobre o modelo hegemônico e tradicional de assistência em saúde 

focada na doença. Esse debate teve grande importância para evidenciar os 

problemas identificados e denunciados pelos profissionais da saúde mental, pois 

tanto a reforma sanitária como a reforma psiquiátrica buscavam um novo olhar para 

assistir os usuários da saúde pública. 

O processo de mudanças iniciado pelo movimento da Reforma Sanitária 

buscava transformações no sistema de saúde e rupturas na lógica dos saberes 

existentes. Para tal, era necessário tirar o foco da doença para pensá-la de forma 

mais ampliada, como um processo complexo, sendo de extrema importância discutir 

temáticas que envolvessem: saúde do trabalhador, grandes endemias, política de 

sangue, política de equipamentos, vacinas e medicamentos para auto-suficiência, 

políticas de recursos humanos, com planos de cargos e salários, plano de carreira, 

capacitação permanente. Sérgio Arouca, em seu pronunciamento de abertura na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde3, diz que “a saúde é determinada pela economia, 

sociedade e política”, compreendendo o processo de doença de forma muito mais 

ampla do que antes era compreendido, uma vez que passa a abranger aspectos 

antes ignorados.  

                                                 
3
 O pronunciamento de abertura feito por Sergio Arouca na 8ª Conferencia Nacional de Saúde, 

encontra-se disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-_HmqWCTEeQ>.  Acesso em 18 de 
novembro de 2014. 

../../../Users/Downloads/%3chttps:/www.youtube.com/watch%3fv=-_HmqWCTEeQ
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A partir desta conferência surge uma nova perspectiva acerca do conceito de 

saúde, que deveria se constituir em um dever do Estado e um direito de todos, 

permitindo, dessa forma, que esses princípios implicassem em uma nova visão do 

Estado, como aquele que deve promover políticas sociais voltadas para o bem-estar 

social e refletir sobre saúde como sinônimo de qualidade de vida acessível a todos 

de maneira descentralizada, democratizada. (Amarante, 1995). Repensar o que 

poderia ser considerado saúde foi crucial para que se pudesse iniciar a construção 

de serviços e uma rede de atenção que estivesse preocupada com o sujeito e não 

com sua doença.  

Após a mobilização para reformas no sistema de saúde, o SUS é implantado 

a partir destas propostas e aprovado mediante a Lei 8080 promulgada em 19 de 

setembro de 1990,4 que determina os fatores que possibilitam melhores condições 

de vida e os fatores determinantes que podem influenciar a evolução ou 

aparecimento da doença, como podemos ver no artigo adiante: 

 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do País 
(Brasil, 1990). 

 

No contexto da busca por mudanças no sistema de saúde pública, o Brasil 

recebe a importante visita de Franco Basaglia em 1978, com o objetivo de 

apresentar a experiência da reforma psiquiátrica italiana, na cidade de Trieste. Esta 

visita foi de grande importância para a realidade brasileira, por contribuir com a 

constituição do movimento de transformação na proposta de assistência em saúde 

mental. 

A experiência pioneira de Franco Basaglia em Trieste baseou-se nas 

intervenções que ocorreram na Inglaterra através da Comunidade Terapêutica e na 

França com a Psicoterapia Institucional.5 Ambas tinham como ponto em comum o 

                                                 
4
 A Lei 8080 que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências” na íntegra 
encontra-se disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em 20 de 
novembro de 2014. 
5
 Foram escolhidas, a título de exemplo, apenas duas reformas das que influenciaram a Reforma 

Psiquiátrica italiana, porém existem outras influências, como a Psiquiatria de setor e Psiquiatria 
Preventiva. Sobre esse assunto ler Amarante (1995). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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fato de almejarem modificar as relações entre técnicos e usuários que se davam 

dentro das instituições.  

As Comunidades Terapêuticas passam a ser caracterizadas como: 

 

processo de reformas institucionais, predominantemente restritas ao 
hospital psiquiátrico, e marcadas pela adoção de medidas 
administrativas, democráticas, participativas e coletivas, objetivando 
uma transformação da dinâmica institucional asilar (Amarante, 1995, 
p.28). 

 

Nessa concepção, a relação entre aqueles que trabalham no hospital e os 

que nele estão internados passa a ser repensada e os internos passam a ter 

participação mais ativa, por meio de reuniões e assembléias, discutindo as diversas 

dificuldades relacionadas às práticas de cuidado em saúde para a elaboração de 

propostas de trabalho. Na comunidade terapêutica acreditava-se que “a função 

terapêutica era uma tarefa que deveria ser assumida por todos” (Amarante, 2007, 

p.44), de forma que lutavam para que as relações institucionais passassem por um 

processo de horizontalidade, no qual todos os atores sociais devem participam do 

processo terapêutico. 

A Psicoterapia Institucional tinha como proposta de intervenção uma lógica 

com noções de trabalho terapêutico, que, em sua concepção, possibilitaria a 

participação e a tomada de responsabilidade de todos envolvidos no processo, de 

forma que a organização de encontros, festas, passeios, e outros eventos, eram 

idealizados e realizados pelos técnicos e internos. Além das propostas existentes 

postulava-se a escuta polifônica, que significa a “[...] busca de uma ampliação dos 

referenciais teóricos, de forma a não reduzir a escuta a esta ou aquela corrente 

conceitual” (Amarante, 2007, p.44). Seu objeto de intervenção era centralizado no 

coletivo dos pacientes e técnicos.  

As experiências da comunidade terapêutica e da psicoterapia institucional 

foram relevantes para construção do processo da reforma psiquiátrica italiana, mas, 

Basaglia percebeu que essas intervenções se limitavam aos espaços hospitalares e 

por esse motivo concluiu que as portas do manicômio deveriam ser abertas. Para a 

solução desta questão deveriam ser criados, simultaneamente, serviços substitutivos 
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que prestassem atendimentos aos usuários6 e não reproduzissem as práticas 

asilares anteriores.  

Franca Basaglia7 acreditava que esses serviços substitutivos deveriam 

oferecer aos usuários a “possibilidade de viver e de compartilhar, de modo diferente, 

o próprio sofrimento, compreendido como produto de um conjunto de fatores, e não 

como sinal de periculosidade social a ser reprimida" (Amarante, 2008, p.28). A 

expressão serviços substitutivos foi utilizada como forma de “caracterizar o conjunto 

de estratégias que vislumbrassem, efetivamente, tomar o lugar das instituições 

psiquiátricas clássicas, e não serem apenas paralelos, simultâneos ou alternativos” 

(Amarante, 2007, p.56). 

Dentro da proposta de serviços substituitivos, a desinstitucionalização foi um 

dos pontos principais a serem discutidos, pois não limitaria somente a tirar o 

paciente do espaço físico dos manicômios, o que deveria ser entendido como parte 

de um processo complexo, como nos mostra Amarante:  

 

tem como escopo não uma melhoria ou aperfeiçoamento científico e 
ético da psiquiatria apenas, mas uma transformação social e política 
da psiquiatria mediando outro lugar social para o sofrimento humano, 
a diferença, a diversidade (Amarante, 2008, p.68). 

 

A desinstitucionalização propõe a mudança na lógica de assistência à pessoa 

com transtorno mental através do modelo substitutivo. Isso implica na modificação 

não só no espaço físico, mas também na própria concepção de doença e saúde na 

relação entre técnicos e usuários. Ou seja, uma produção de conhecimento mais 

abrangente, que não fosse reducionista, com enfoque na doença, de forma que o 

modelo tradicional não fosse novamente reproduzido. 

Além dos conceitos que foram construídos a fim de que a lógica asilar fosse 

superada, Basaglia traz importantes conceitos como de território,8 organização de 

                                                 
6
 O termo usuário passou a ser utilizado pela legislação do SUS, como forma de evidenciar o 

protagonismo do que antes era considerado apenas como “paciente”. Tal expressão já tem levantado 
críticas por ainda manter um sentido de dependência das pessoas com o sistema de saúde. Sobre 
esse assunto ler Amarante (2008). 
7
 Franca Ongaro Basaglia, esposa de Franco Basaglia, teve uma significativa participação no 

processo da Reforma Psiquiátrica italiana. Foi eleita Senadora da República, elaborando e aprovando 
o projeto que regulamentou a Lei 180 da reforma psiquiátrica italiana, conhecida como Lei Basaglia.  
 
8
 A concepção de território no âmbito da área de saúde será trabalhada no segundo capítulo do 

presente estudo.  
8
 A concepção de território no âmbito da área de saúde será trabalhada no segundo capítulo do 

presente estudo.  
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pacientes distribuídos de acordo com a região de moradia, criação de serviços 

distribuídos por localidades e de acordo com a população, funcionamento dos 

serviços em horários variados, criação de espaços para acolher os que se 

encontravam muito tempo institucionalizados, sem família ou rejeitados por seus 

responsáveis. Esse espaço deveria ser compreendido como casa para essas 

pessoas, sem reproduzir as práticas das instituições psiquiátricas asilares, onde 

havia horários fixos, regras específicas e total perda de autonomia desses sujeitos. 

As experiências de Trieste influenciaram de forma significativa a reforma 

psiquiátrica brasileira, e estas foram adaptadas a nossa realidade através das 

demandas que se apresentavam nos movimentos sociais. 

No Brasil, dentre os diversos movimentos sociais ligados à reforma 

Psiquiátrica,9 podemos destacar o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM) criado em 1978. Paulo Amarante aponta que a pauta inicial das 

reivindicações trabalhistas era: “aumento salarial, redução do número excessivo de 

consultas por turnos de trabalho, criticas à cronificação e uso de eletrochoques, por 

melhores condições de assistência à população e humanização dos serviços” 

(Amarante, 1995, p.52). Tais questionamentos levavam a pensar em uma 

assistência mais humanizada aos usuários de saúde mental. No ano seguinte, surge 

a Sociedade de Serviços Gerais para Integração Social pelo Trabalho (SOSINTRA), 

uma associação composta por familiares dos que utilizavam o serviço de saúde 

mental. 

Esses movimentos surgiram a partir da necessidade de melhores condições 

de trabalho aos técnicos e tratamentos mais humanizados, de forma diferente ao 

que era praticado: isolamento da sociedade por conceitos atribuídos ao sujeito em 

sofrimento psíquico, tais quais o de periculosidade e perda da razão, o que 

significaria perigo para si e para os que estivessem próximos. 

Eventos em diferentes estados foram realizados para promover mudanças no 

cenário em que se encontravam as práticas em saúde mental, tais como em São 

Paulo, o I Congresso Nacional Sedes Sapientiae, organizada pelo MTSM em 1978; 

no Rio de Janeiro o I Congresso Brasileiro de Psicanálise, Grupos e Instituições e no 

Rio de Janeiro e em Minas Gerais o III Congresso Mineiro de Psiquiatria. 

                                                 
9
 Sobre esse assunto ler Amarante (1995). 
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Dentre as mais diversas questões que estavam na pauta desses eventos, há 

a discussão acerca da política de saúde privatizante e suas distorções, tendo uma 

clara diferença de atendimento que variava em função do nível econômico da 

clientela; uma maior participação dos técnicos no que dizia respeito às decisões a 

serem tomadas nas políticas nacionais e regionais de saúde mental; levantamento 

de dados para conhecer a realidade da assistência e reformulação dos planos 

propostos pelo governo. 

Outro importante movimento é o Movimento da Luta Antimanicomial (MNLA) 

nascido em 1987, que surgiu como uma mudança de estratégia dentro do 

movimento de luta pela reforma psiquiátrica, radicalizando os objetivos estratégicos. 

Seu lema era a máxima “Por uma sociedade sem manicômios”, colocando em xeque 

a própria existência do hospital psiquiátrico como recurso de assistência, seguindo a 

experiência de desinstitucionalização italiana como inspiração (Vasconcelos, 2007, 

p.187). 

Estas trocas foram essenciais para que a realidade pudesse ser constatada e 

fossem elaborados planejamentos de acordo com a demanda do nosso país. Ainda 

que nosso modelo de reforma tenha sido a experiência da Itália, percebeu-se a 

necessidade de contextualizá-la no cenário brasileiro. 

O processo de mudanças no campo de saúde mental e atenção psicossocial 

deve ser pensado em desenvolvimento, constituindo novos elementos e novos 

atores sociais que participem desse processo, que irá variar de acordo com a cultura 

local, os técnicos e os usuários. Nesse sentido, suas ideias não podem ser 

padronizadas, mas refletir sobre suas possíveis intervenções. 

Amarante (2007) aponta algumas dimensões tidas como cruciais nesse 

processo de mudança, e que devem ser observadas para garantir maior efetividade. 

São elas: teórico-conceitual, teórico-assistencial, jurídico-política e sociocultural. 

A dimensão teórico-conceitual refere-se a uma formulação de estratégias que 

levem em consideração aspectos de ordem ideológica, de ordem política e de ordem 

ética, entrecortados por questões religiosas, culturais e morais (Amarante, 2007). 

Essa dimensão nos faz enxergar o sujeito além de sua doença, quando a psiquiatria 

tinha como objeto a doença e não o sujeito por detrás dela. Essa mudança implica 

na criação de novos conhecimentos, que busquem entrar em contato com as 

diferentes vivências dos sujeitos, como nos mostra Amarante: a necessidade de 

“suspensão de um determinado conceito e implica na possibilidade de novos 
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contatos empíricos com o fenômeno em questão, que no caso é a experiência vivida 

pelos sujeitos” (Amarante, 2007, p.67). 

Com as transformações na psiquiatria, passou-se a ser utilizado o termo 

portador de transtorno mental, o que nos remete à ideia de algo pesaroso. No 

campo de saúde mental optou-se, então, por falar de sujeitos em sofrimento 

psíquico, que nos leva a pensar em uma pessoa que possui uma história e que sofre 

(Amarante, 2007). 

A dimensão teórico-assistencial nos faz refletir e enxergar esse sujeito com 

seus problemas do cotidiano, interações com a família, vizinhos, trabalho, refletindo 

numa atuação que possibilite uma melhor integração nesses âmbitos. Essa 

dimensão também discute acerca do espaço físico das instalações em que o usuário 

terá atendimento. O serviço deve proporcionar um ambiente acolhedor, de cuidado e 

de trocas sociais, e não locais onde o sujeito é reprimido, excluído da sociedade, 

disciplinado por rígidos horários e regras da instituição, controlado e mantido sob 

vigilância constante. Tais práticas eram comuns no passado, tendo em vista, 

principalmente, evitar a fuga do usuário. O ambiente deve, ao contrário, promover 

subjetividades e sociabilidade com o outro, que antes deveria ser mantido distante. 

Dessa maneira os serviços prestados no campo de saúde mental devem ser 

entendidos “como dispositivos estratégicos, como lugares de acolhimento, de 

cuidado e de trocas sociais. Enquanto serviços que lidam com as pessoas e não 

com as doenças, devem ser locais de sociabilidade e produção de subjetividades” 

(Amarante, 2007, p.69). 

No livro Saúde mental e Atenção Psicossocial, Paulo Amarante (2008) fala da 

importância da formação em saúde mental transitar entres outros saberes e 

concepções epistemológicas, bem como experiências internacionais, para que 

possamos aprender a avaliar nossos serviços, sistemas, redes e em territórios, 

sendo de suma importância também “saber lidar com as famílias, mas não apenas 

como ‘parentes’, como ‘cuidadores’, mas como agentes sociais, como sujeitos 

políticos” (Amarante, 2008, p.75). 

A dimensão jurídico-política encontra-se em um conjunto de estratégias e 

desafios que tenham como prioridade retirar a associação do sujeito a ideia de 

periculosidade e irracionalidade, possibilitando, assim, o exercício da cidadania. 

Nesse sentido, é urgente a revisão de antigas leis, pois tanto o código civil como o 
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penal atribuem aos sujeitos em sofrimento psíquico esses constructos errôneos, 

preconceituosos e excludentes (Amarante, 2007). 

Foram criadas leis que asseguram direitos específicos, como a Lei 10.216 de 

6 de abril de 2001, que aprova alternativas substitutivas aos manicômios, que 

“dispõe direitos de serviços de assistência e proteção às pessoas portadoras de 

transtornos mentais”. Essa lei ficou conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica 

brasileira, que redireciona o modelo de assistência em saúde mental, sendo inclusa 

uma importante iniciativa do Ministério Público Estadual, sobre as internações 

involuntárias, prevista na Lei 10.216, artigo 8, parágrafo 2, que dispõe que: 

 

A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e 
duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo 
responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, 
devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da 
respectiva alta (Brasil, 2001). 

 

Mesmo com a criação de outras diversas leis que asseguram o direito e 

proteção das pessoas em sofrimento psíquico, Amarante aponta que, para garantir o 

direito de cidadania, há necessidade de mudança de comportamento e não somente 

criação de leis, uma vez que a “construção da cidadania diz respeito a um processo 

social e, tal qual no referimos no campo da saúde mental e atenção psicossocial, um 

processo social complexo. É preciso mudar mentalidades, mudar atitudes, mudar 

relações sociais” (Amarante, 2007, p.71). 

A dimensão sociocultural conta com o envolvimento da sociedade no 

processo de mudança desse cenário. Na Reforma Psiquiátrica foi de suma 

importância a intensa participação dos familiares e da sociedade. Discussões 

levantadas durante o processo de luta antimanicomial, como demonstra Amarante, 

surgem com o intuito de “provocar o imaginário social a refletir sobre o tema loucura, 

da doença mental, dos hospitais psiquiátricos, a partir da própria produção cultural e 

artística dos atores sociais envolvidos” (Amarante, 2007, p.73), de forma que suas 

produções os aproximem da comunidade, oferecendo a possibilidade de 

desconstruir conceitos enraizados em nossa cultura. 

A participação inclusiva dos atores sociais envolvidos na questão da saúde 

mental caracteriza-se em formas de empoderamento. Ou seja, os usuários, os 

familiares, os técnicos e a sociedade civil, de uma forma geral, passam a ter 

importância nas tomadas de decisões, onde todos podem contribuir, de forma que 
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se sintam participantes do processo de construção, promovendo e reivindicando a 

sua cidadania e seus direitos. Edimilson Lima (2014) ao se apropriar do conceito de 

Horochovshi e Meirelles, aponta a definição de empoderamento, que pode ser 

compreendida como:  

 

Relacionada com o conceito de autonomia, pois esse processo se 
refere à capacidade dos indivíduos de participarem da tomada de 
decisões que lhe dizem respeito em diferentes esferas, políticas, 
sociais, econômicas, culturais, entre outras, garantindo-lhes o direito 
de ter “voz, visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão 

(Horochovshi; Meirelles apud Lima, 2014, p.69). 

 

Lima ressalta a importância de contar com a participação de todos os atores 

sociais envolvidos no processo, pois a mudança não deve ser restrita somente ao 

campo individual, no sentido de defender somente interesses próprios, como nos 

mostra adiante: 

 

Mais do que construção de uma consciência crítica sobre a realidade 
social e capacitação para lutar por direitos, empoderamento é 
aquisição de poder. Assim, não se restringe à esfera individual, 
estando ligado também ao desenvolvimento de uma consciência 
coletiva. E, sobretudo, mais do que um conceito, empoderar-se 
significa atuar em favor das mudanças que se quer ver, lutando 
contra os processos sociais de dominação. Muitas ações 
governamentais são resultados da luta civil e é por esta via que o 
empoderamento se apresenta como realidade possível (Lima, 2014, 
p.70). 

 

A partir da concepção apresentada acerca do empoderamento, podemos 

observar que esse foi um dos pontos fundamentais que se moveu (e ainda se move) 

em direção às rupturas no sistema de saúde mental, provocando mudanças e 

tornando possível a construção de novos paradigmas que atendam às demandas da 

população atendida, a fim de que sejam criadas políticas públicas em torno dessa 

demanda. 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um importante dispositivo, que 

possibilita o empoderamento dos usuários, pois ao mesmo tempo em que participam 

da construção deste, estão construindo também um projeto para sua própria vida, 

com metas que estejam ao alcance do real, do que pode ser possível (diferente do 

modelo anterior em que o foco das intervenções era centrado na doença e não no 

sujeito que sofre), além de contar com o olhar de uma equipe multiprofissional que o 
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auxiliará nessa construção. A participação do usuário nessa construção possibilita 

sua co-responsabilização, de forma que essa ferramenta proporciona seu 

protagonismo no processo. No PTS, a equipe não prescreve o que deve ser feito, no 

sentido de intervir sem contextualizar com a realidade do usuário. As intervenções 

devem promover a divisão de responsabilidades e de participação do usuário em 

sua construção.  

O PTS surge no intuito de valorizar a subjetividade dos sujeitos, de maneira 

que suas histórias são consideradas como fator relevante a ser observado para o 

planejamento das intervenções. Dentro dessa lógica, o PTS passa a ser utilizado 

nos serviços substitutivos criados no trajeto da Reforma Psiquiátrica, como o Centro 

de Atenção Psicossocial e o Serviço de Residência Terapêutica, como ferramenta 

nos casos que apresentam maior complexidade. As características gerais desses 

serviços serão apresentadas no capitulo seguinte. 
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2. Serviços substitutivos: Centro de Atenção Psicossocial e Serviços 

Residenciais Terapêuticos 

2.1 Linhas e diretrizes para o campo da saúde mental 

  

Com todas as pautas levantadas para discussão e construção de serviços 

que pudessem substituir o modelo asilar como principal forma de tratamento, 

surgem, em 1987, as primeiras experiências mais concretas como o Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS). Dentro deste modelo, há a inclusão do Projeto 

Terapêutico Singular (PTS) como estratégia de trabalho e cuidado na atenção 

psicossocial, considerando os diferentes saberes presentes nas equipes e a 

realidade dos usuários, envolvendo sua comunidade. Além dos CAPS, podemos 

apresentar também o Serviço Residencial Terapêutico (SRT), destinado para os 

internos que passaram muitos anos institucionalizados e que não possuíam local de 

moradia. 

Ambos os serviços surgem num cenário que discutia a obtenção de melhorias 

no campo de saúde e que fosse disponível a toda população. Tal cenário contava 

com discussões em diferentes partes do Brasil acerca das assistências prestadas 

nos serviços e todas as problemáticas envolvidas, culminando na realização da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde,10 na qual houve expressiva participação popular, 

com diversos representantes da comunidade, além de profissionais e técnicos do 

setor. Sua realização tornou-se possível após as crises no sistema de saúde 

brasileiro, e consolidou os princípios que já vinham sendo debatidos no trajeto da 

Reforma Sanitária, possibilitando, por intermédio de suas reivindicações para o 

campo de saúde de forma geral, que fossem abertos também espaços para 

discussões acerca de saúde mental e suas práticas. 

Resultante das denúncias realizadas pela Reforma Sanitária, a Reforma 

Psiquiátrica caminha simultaneamente, buscando mudanças nas políticas públicas 

de saúde mental, a desconstrução dos espaços utilizados e assistências realizadas 

nesses serviços. É desse movimento que surgem as propostas de serviços 

substitutivos e mais tarde a implementação dos CAPS e do SRT. 

                                                 
10

 O documento com as reivindicações da 8ª Conferência Nacional de Saúde na íntegra encontra-se 
disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf>. Acesso em 18 de 
novembro. 

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf
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 Aos poucos a Reforma Psiquiátrica passa a distanciar-se dos movimentos 

sanitários por diversos motivos, dentre os quais, o fato de que a Reforma 

Psiquiátrica tinha entre seus ideais a proposta de desinstitucionalização, “ao passo 

que o movimento sanitário perde de vista a problematização do dispositivo de 

controle e normatização próprios da medicina como instituição social” 

(Amarante,1995, p.94). Ou seja, inicialmente o movimento sanitário não discutia 

sobre a instituição e o lugar que esta ocupava no processo de doença,11 

contemplando somente outros determinantes sociais da saúde, tais como: condições 

de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, lazer, liberdade, 

acesso à posse de terra e acesso a serviços de saúde, fatores que estariam 

atravessados neste processo.  

Entretanto a Reforma Psiquiátrica caminhava em direção à desconstrução 

dos espaços asilares e a criação paralela de serviços que substituíssem 

gradativamente os existentes. Essas instituições tinham a prática asilar como parte 

do tratamento, tendo como base o conceito de alienismo desenvolvido por Philippe 

Pinel, que compreendia o isolamento como parte da cura e forma de averiguar a 

doença no estado original, sem as interferências externas e que, para tal, eram 

requeridas ordem e disciplina como parte do tratamento (Amarante, 2007). Outra 

influência foi a de Esquirol, discípulo de Pinel, o qual concebia o isolamento como 

forma de garantia da segurança do louco e de sua família, associando-o a questões 

ligadas à periculosidade sendo, portanto, necessário mantê-lo em segurança, 

recolhendo-o para os hospitais psiquiátricos (Amarante, 2007). 

Após o debate ocorrido em diversos eventos,12 acerca da necessidade de 

criação de novos serviços, com lógicas diferentes das que eram praticadas nas 

instituições de caráter asilar e novos saberes sobre o tema da loucura, surge em 

São Paulo a primeira experiência de Centro de Atenção Psicossocial. O local foi 

nomeado Professor Luiz Cerqueira e o serviço prestado pode ser definido como:  

 

lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com 
transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, 

                                                 
11

 Após a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), os serviços passam a contar com 
conceitos que valorizem a produção de vida dentro da comunidade em que se vive, estimando a vida 
fora do serviço e não dentro da instituição. Os princípios do SUS são: integralidade da assistência, 
universalidade de acesso, igualdade de assistência, participação popular por meio dos conselhos, 
descentralização político-administrativo e contra com serviços regionalizados e hierarquizados. 
12

 Alguns dos principais eventos estão descritos no capítulo anterior. 
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cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num 
dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e 
promotor de vida (Brasil, 2004). 

 

A portaria ministerial n.336/0213 aprova as diferentes modalidades de CAPS, 

dispondo que o mesmo seja organizado conforme densidade demográfica do 

município em que for implantado. Os CAPS são a porta de entrada para os serviços 

da rede de saúde mental.14 O serviço tem objetivo proporcionar atendimento à 

população de sua área territorial, por meio da realização de acompanhamento 

clínico, visando (re)inserir socialmente os usuários por intermédio do trabalho, lazer, 

exercício de seus direitos civis e fortalecer seus laços com a família e com  a 

comunidade (Brasil, 2004). O serviço possui as seguintes características de 

funcionamento:15  

 CAPS I – Atendimento em municípios com população entre 20.000 e 

70.000 habitantes, horário de funcionamento de 08 às 18 horas, de segunda à sexta; 

 CAPS II – Atendimento em municípios com população entre 70.000 e 

200.000 habitantes, horário de funcionamento de 08 às 18 horas, de segunda à 

sexta, podendo se estender em um terceiro período, até às 21 horas; 

 CAPS III – Atendimento em municípios com população acima de  

200.000 habitantes, funciona 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e 

feriados; 

 CAPS i – Atendimento psicossocial para crianças e adolescentes, com 

população superior a 150.000 habitantes, horário de funcionamento de 08 às 18 

horas, podendo se estender em um terceiro período, até às 21 horas; 

 CAPS ad - atendimento psicossocial para pacientes com transtornos 

decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, com população 

superior a 70.000 habitantes, horário de funcionamento de 08 às 18 horas  

                                                 
13

  O acesso à portaria n. 336/02 na íntegra, encontra-se disponível em: < 
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2002/Gm/GM-336.htm>. Acesso em 16 de 
novembro de 2014. 
14

 A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2013, institui a Rede Atenção Psicossocial (RAPS), que 
é constituída por diversos serviços. Foram escolhidos apenas os Centros de Atenção Psicossocial e 
os Serviços Residenciais Terapêuticos como ponto de partida para a reflexão. Os componentes da 
rede encontram-se disponíveis em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html>. Acesso em: 23 
de novembro. 
15

  Informações retiradas da portaria 333/02 que aprova as diferentes modalidades de CAPS e suas 
respectivas características. 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2002/Gm/GM-336.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
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 CAPS ad III - atendimento psicossocial para pacientes com transtornos 

decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, com população 

superior a 200.000 habitantes, funciona 24 horas por dia, inclusive finais de semana 

e feriados. 

Dentre os conceitos-chave que caracterizam o atendimento do serviço, temos 

o conceito de território, que pode ser compreendido no campo da Atenção 

Psicossocial como um aspecto que não se limita somente ao espaço geográfico, 

mas no qual estão também contidas as peculiaridades dos usuários, das instituições, 

das redes e dos cenários em que estão localizados (Brasil, 2013). O que quer dizer 

que devem ser considerados os aspectos subjetivos envolvidos no processo 

(técnicos, usuários e a comunidade) em suas relações de cuidado em saúde.  

Nesse sentido, a concepção de território, vem contribuindo para a construção 

das intervenções, de forma que, para sua articulação, também devem ser 

considerados os serviços da rede disponíveis no município e instituições espalhadas 

no local onde residem. Essas intervenções articuladas devem ter como objetivo 

proporcionar aos usuários uma vida com qualidade, autônoma e integrada ao 

ambiente comunitário.  

O acolhimento é um outro conceito utilizado não somente nos CAPS, como 

também em outros serviços da rede de atenção psicossocial (e na saúde em geral), 

no qual o profissional, em um primeiro contato do usuário com o serviço, dispõe da 

escuta com o objetivo de atender a demanda trazida. Tal prática é considerada 

como “um dispositivo para a formação de vínculo e a prática de cuidado entre o 

profissional e o usuário” (Brasil, 2013), demonstrando que o serviço pode “oferecer 

um espaço de escuta a usuários e a famílias, de modo que eles se sintam seguros e 

tranquilos para expressar suas aflições, dúvidas e angústias” (Brasil, 2013).  

O acolhimento serve como dispositivo redutor de angústia dos que buscam o 

serviço, pois muitos que aguardavam atendimento e não obtinham respostas, 

criavam uma imagem negativa do serviço. Com a realização do acolhimento, de 

alguma forma, sua demanda é escutada, acolhida e, havendo necessidade, é 

encaminhada para outros serviços, possibilitando também ao profissional conhecer a 

demanda do território, para eventualmente contribuir na construção de um Projeto 

Terapêutico Singular (PTS).  

Na lógica do PTS, o profissional que fez o primeiro contato com o usuário fica 

como referência do caso, sendo considerado responsável por articular e vigiar o 
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processo de construção e desenvolvimento do PTS. O técnico de referência deve 

estar informado do andamento de todas as ações planejadas no PTS. É aquele que 

a família procura quando necessário envolvendo, dessa maneira, o profissional na 

responsabilização e na participação do processo iniciado pelo usuário atendido 

(Brasil, 2010). 

É possível incluir no PTS do usuário diversas atividades dos CAPS, as quais 

devem ter entre seus objetivos fortalecer os vínculos do usuário com sua família e 

com a comunidade por meio de ferramentas que possibilitem não só esse 

fortalecimento como a criação de novos relacionamentos, de forma a proporcionar 

seu protagonismo e um maior grau de autonomia, considerando suas singularidades 

no processo de (re)inserção social. Essas atividades podem ser executadas dentro 

dos espaços dos CAPS, bem como fora do serviço, não sendo limitadas às 

intervenções somente aos usuários, mas se estendendo também aos seus familiares 

ou responsáveis, visto que há muitas demandas que partem da família. Muitos 

usuários trazem a questão do preconceito em suas falas, e cabe ao serviço 

desmistificar esses conceitos presentes na cultura e no imaginário social,16 além de 

possibilitar a divisão de responsabilidades do cuidado, para que possam oferecer 

suporte e atenção.  

Além das atividades que podem ser realizadas no desenvolvimento do PTS, 

podemos citar o tratamento medicamentoso, atendimento a grupo de familiares, 

atendimento individualizado a famílias, atendimento psicoterápico, atividades 

comunitárias, atividades de suporte social, oficinas culturais, visitas domiciliares, 

desintoxicação ambulatorial. Há ainda oficinas terapêuticas com diversos fins, dentre 

elas: oficinas expressivas de dança, artes plásticas, expressão verbal, expressão 

musical; oficinas geradoras de renda e oficinas de alfabetização (Brasil, 2008).  

Cabe ressaltar que, as atividades devem ser realizadas de acordo com a 

singularidade dos que compõem a equipe e usuários, não se restringindo somente a 

realização das atividades citadas, podendo ser efetivadas outras atividades, dentro 

das dependências do espaço ou fora dele. 

                                                 
16 Michel Maffessoli, pensador francês, aponta que a cultura e imaginário social estão interligados, 

mas que não possuem o mesmo significado. A cultura pode ser compreendida como ”conjunto de 
elementos e de fenômenos passíveis de descrição” (Maffessoli, 2001, p.75), no imaginário social 
além de conter esses elementos, pode ser idealizado como estado de espírito que caracteriza um 
povo. Na cultura temos produções visíveis, vistas por meio de grandes obras, enquanto o imaginário 
permanece em “uma força social de ordem espiritual, construção mental, que se mantém ambígua, 
perceptível, mas não quantificável” (Maffessoli, 2001, p.75). 
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Após a criação dos serviços substitutivos para atender aos usuários de saúde 

mental, ainda discutia-se acerca dos ex-internos que permaneceram por longos 

períodos institucionalizados e que não tinham mais familiares vivos ou suas famílias 

já haviam se organizado, de forma que não havia mais espaço para eles. Com o fim 

da internação nos hospitais psiquiátricos, os usuários não teriam para onde ir, sendo 

necessária a criação de um serviço que oferecesse moradia, mas com o cuidado de 

que não fosse reproduzido o modelo antigo, em que os internos viviam em regime 

fechado, tinham que cumprir horários fixos e regras impostas pela instituição. Dada 

estas circunstâncias, criou-se um serviço para atender essas demandas, o Serviço 

Residencial Terapêutico (SRT), com o compromisso de manter a lógica da 

desinstitucionalização, proporcionando a esses ex-internos, o direito de viver 

novamente em uma casa, inserida na comunidade.  

No SRT também podem ser inclusos os usuários acompanhados pelo CAPS 

cuja questão de moradia é verificada como problemática e pode ser estendido 

também a moradores de rua que apresentem transtornos severos e que estejam 

inclusos nos PTS do CAPS (Brasil, 2004). O serviço deve ser mantido com os 

recursos financeiros que antes eram destinados aos leitos psiquiátricos, 

redirecionando os ex-internos para as residências terapêuticas, em vez de 

permanecerem em hospitais psiquiátricos.  

A portaria n. 106 de 11 de fevereiro de 2000, que regulamenta os Serviços 

Residenciais Terapêuticos,17 no parágrafo 1º, caracteriza o serviço da seguinte 

maneira: 

 

Parágrafo único. Entende-se como Serviços Residenciais 
Terapêuticos, moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na 
comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos 
mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa 
permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e, 
que viabilizem sua inserção social (Brasil, 2000). 

 

  As residências contarão com o suporte de uma equipe de caráter 

interdisciplinar, acompanhadas pelos CAPS e pelos serviços que compõem o RAPS, 

tendo em vista a subjetividade de seus moradores como ponto de partida para as 

intervenções. Atualmente existem duas modalidades do serviço, divididos de acordo 

                                                 
17

O acesso à portaria n. 106/02 na íntegra, encontra-se disponível em:                                              
<http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/27_Portaria_106_de_11_02_2000.pdf>. 
Acesso em 4 de novembro de 2014.  

http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/27_Portaria_106_de_11_02_2000.pdf
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com o grau de autonomia e quantidade de moradores, presente na portaria 106/02, 

artigo 2, parágrafos 1 e 2 como: 

 

§ 1º São definidos como SRT Tipo I as moradias destinadas a 
pessoas com transtorno mental em processo de 
desinstitucionalização, devendo acolher no máximo oito moradores. 
§ 2º São definidos como SRT Tipo II as modalidades de moradia 
destinadas às pessoas com transtorno mental e acentuado nível de 
dependência, especialmente em função do seu comprometimento 
físico, que necessitam de cuidados permanentes específicos, 
devendo acolher no máximo dez moradores (Brasil, 2000). 

 

Os Projetos Terapêuticos Singulares também são utilizados nos SRTs, a fim 

de oferecer aos moradores uma melhor interação com as redes sociais18 que os 

circundam, fortalecendo e criando novos vínculos, promovendo o exercício de sua 

cidadania e a garantia de seus direitos.  

De acordo com portaria que os regulamenta, é recomendado que a 

construção do Projeto Terapêutico Singular nos SRTs seja baseada nas seguintes 

diretrizes, presentes no artigo 4º: 

 

a. ser centrado nas necessidades dos usuários, visando à construção 
progressiva da sua autonomia nas atividades da vida cotidiana e à 
ampliação da inserção social;  
b. ter como objetivo central contemplar os princípios da reabilitação 
psicossocial, oferecendo ao usuário um amplo projeto de 
reintegração social, por meio de programas de alfabetização, de 
reinserção no trabalho, de mobilização de recursos comunitários, de 
autonomia para as atividades domésticas e pessoais e de estímulo à 
formação de associações de usuários, familiares e voluntários.  
c. respeitar os direitos do usuário como cidadão e como sujeito em 
condição de desenvolver (Brasil, 2000). 
 

 

2.2 Impasses e desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira nos serviços 

substitutivos 

 

Somente a criação dos serviços substitutivos não é suficiente para provocar 

rupturas com as práticas excludentes do modelo psiquiátrico. É necessário oferecer 

condições para que esses sujeitos tenham possibilidade de restabelecer suas 

                                                 
18

  Ernesto Venturini (2010) conceitua as relações das pessoas em redes sociais primárias: 
entendidas como a família e os amigos, e considera as redes sociais formais e informais compostas 
por igrejas, associações, artísticas, grupos étnicos, e ainda os indivíduos que atuam em profissões do 
serviço local, como barbeiro, gerente do bar, entre outros. 
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relações, que com o tempo foram sendo afastadas pela concepção de doença dada 

pela psiquiatria, que retirava seus direitos, ficando com sua tutela e, em 

consequência, provocava o enfraquecimento ou até mesmo rompimento de seus 

vínculos com a família, amigos e comunidade. Os serviços substitutivos devem, por 

intermédio de seus técnicos, ser agentes de mudanças, não se limitando somente à 

intervenção nos que utilizam o serviço, mas também promover mudança de 

mentalidade na sociedade em torno da ideia de loucura e o que está associado a 

este conceito, para que ela possa aprender a conviver com essas pessoas que 

sofrem e vivem de formas diferentes e que também possuem uma história de vida.  

Os profissionais que estão inseridos nos serviços substitutivos e nos serviços 

que têm a proposta de serem residências devem possuir entendimento acerca das 

problemáticas que envolvem o processo de reabilitação psicossocial, de forma que 

possam nortear suas intervenções tendo em consideração questões como 

saúde/doença e crises.  

O modelo psiquiátrico ocupou-se em objetivar a doença a fim de localizar 

aquilo que estivesse funcionando fora do padrão (sejam anomalias nas conexões 

neurais, bioquímicas, entre outros que pudessem ser localizados e comparados às 

pessoas “normais”) expropriando e excluindo todos que fossem diagnosticados 

como diferentes dos seus padrões de normalidade (Amarante, 2008).  

Na tentativa de delimitarmos uma possível definição sobre o que poderia ser 

identificado como saúde, nos deparamos com diversos impasses. A Organização 

Mundial de Saúde a classifica como “estado de completo bem estar físico, mental e 

social” (OMS, 1946) não se constituindo apenas como ausência de doenças, o que 

dificulta o estabelecimento do que seria esse completo bem estar e se é possível 

que haja pessoas com essa completude (Amarante, 2007), O conceito de doença 

ainda é mais complexo, pois em alguns livros é definido como ausência de saúde, 

tornando clara a necessidade de se criar novos paradigmas para compreender tais 

fenômenos (Amarante, 2007) haja vista que tais definições não esclarecem afinal 

quem poderia ser considerado como doente ou como são, principalmente quando se 

considera o campo da saúde mental. Paulo Amarante defende que o conceito de 

doença não dá conta da complexidade das pessoas e todos os aspectos que a 
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constituem, tornando-se um conceito operacional, que serve apenas ao diagnóstico 

e à prescrição medicamentosa (Amarante, 2014).19 

 As rupturas com esse modelo vieram por intermédio da Reforma Psiquiátrica 

brasileira, na qual se buscou a valorização do sujeito que está por detrás da doença, 

trazendo-o para o centro das atenções, deixando sua doença entre parênteses para 

resgatar sua história de vida, com os elementos que a constituem.  

Os serviços substitutivos devem operar estimando as diferentes 

subjetividades de seus usuários, familiares, técnicos e comunidade, o que não 

significa omitir a doença, negando que possa existir uma vivência que tenha 

produzido dor, sofrimento, diferença ou mal-estar (Amarante, 2007), mas ocupar-se 

com alternativas que tornem possível o fortalecimento desses vínculos 

enfraquecidos. Suas ações devem possibilitar aos usuários a conquista de sua 

autonomia e reinserção na comunidade e nos espaços de forma geral, garantindo a 

efetivação de seus direitos.  

Paulo Amarante aponta a necessidade de serem construídas reflexões que 

indaguem os dispositivos e as estratégias de dominação, de forma que possamos 

construir outros valores e subjetividades, outras formas de ver o mundo (Amarante, 

2008). Devemos construir novas formas de intervir, e estar sempre abertos para 

modificar o que construímos, para não tornarmos nossos saberes e práticas 

enrijecidos. 

A partir da compreensão das subjetividades e formas diferentes de lidar com 

o sofrimento e a dor, os que atuam nesses espaços devem conceber as crises dos 

usuários como fatos entrelaçados aos acontecimentos que os circundam, de forma 

que o sujeito é afetado e apresenta como resultado a crise, que está mais atrelada 

ao aspecto social do que ao biológico e psicológico. O enfoque dado à crise deve 

ser diferente do praticado pela psiquiatria, que a concebia como uma “situação de 

grave ocorrência exclusivamente em decorrência da doença” (Amarante, 2007, 

p.83). De maneira geral, a crise pode ser compreendida como: 

 

fenômenos essencialmente relacionais, como conflito ou quebra de 
consenso entre um sujeito e outro sujeito, mesmo que em algumas 
situações este outro pareça ser ele mesmo. Portanto, trata-se de 
situações cuja questão central é como restabelecer uma relação 

                                                 
19

 Afirmações obtidas a partir da palestra de Paulo Amarante na Escola de Magistratura do Rio de 
Janeiro, em novembro de 2014. 
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consensual e contratual, com responsabilidades compartilhadas 
entre as partes (Brasil, 2013). 

 

O profissional deve estar atento às ocorrências que acontecem com o 

usuário, pois se o mesmo apresentar alguma crise, esta deve ser contextualizada 

com a sua vida para que possam ser identificados os possíveis fatores que a 

desencadeou e caso seja necessário, criar um projeto terapêutico que englobe suas 

peculiaridades, a fim de prevenir/amenizar futuras crises. A intervenção deve ir além 

da prevenção, isto é, acontecer apenas quando as crises já ocorreram, devem criar 

ferramentas para que o usuário possa lidar com esses conflitos. 

Ernesto Venturini (2010) descreve o significado de promoção de saúde mental 

para os trabalhadores que atuam nesse campo, como podemos ver adiante: 

 

Promover saúde mental significa de fato fornecer a todos os 
cidadãos, especialmente aqueles que ocupam um papel de 
responsabilidade, instrumentos para enfrentar a loucura: quer dizer, 
desenvolver conhecimentos e competência, apoiar concretamente na 
reintegração social, incentivar o protagonismo dos usuários, 
fortalecer o papel daqueles que podem modificar as estereotipias e o 
estigma (Venturini, 2010, p.474). 

  

Dentre as ferramentas que possam auxiliar no enfrentamento da loucura está 

a produção de conhecimentos sobre a temática, na qual possa haver o envolvimento 

da sociedade, não somente para que os usuários possam ser inseridos nas redes 

sociais, mas também para promover na sociedade a capacidade de cuidar, de ser 

participante e protagonista, para que a prática do cuidado não seja delegada 

somente aos técnicos. O envolvimento de todos os atores sociais é crucial para que 

possam surgir sujeitos coletivos conscientes e ativos, que lutem contra os processos 

que anulam suas identidades (Amarante, 2008), ou seja, sujeitos que lutem contra 

processos que tentem padronizá-los, anulando suas singularidades e impondo suas 

técnicas e práticas, sem dar-lhes o direito de serem participantes. Restaria, nesta 

perspectiva, serem apenas expectadores ou, como eram chamados no modelo 

anterior, pacientes, revelando a ideia de que apenas esperariam o outro intervir 

pacificamente. 

Franco Rotelli, um dos protagonistas no processo da Reforma Psiquiátrica 

italiana, aponta no livro Saúde Mental, Formação e crítica (2008) possíveis temáticas 

que podem ser aprofundadas na busca de uma nova produção de conhecimentos:  
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As necessidades das pessoas, a realidade da vida das pessoas, os 
contextos nos quais vivem, as condições sociais, econômicas, de 
classe; as condições familiares dos pacientes, a história de cada um 
deles, suas biografias, a organização que uma sociedade ou um 
Estado dão em resposta ao tema loucura (Amarante, 2008, p.39). 

 

A produção de conhecimento em saúde mental deve objetivar transformar o 

lugar social da loucura. Por ser um grande desafio, pode parecer necessário realizar 

grandes mudanças para obter transformações mais profundas, porém a mudança se 

inicia a partir de pequenos gestos e ações, a partir de micro transformações que 

podem proporcionar mudanças entre a sociedade e o tema da loucura (Amarante, 

2014). Estas mudanças vão muito além da construção de oficinas, ateliês e outras 

atividades com fins terapêuticos. Tal expressão, aliás, tem sido repensada, porque 

produz uma redução da concepção de mundo a uma racionalidade científica, uma 

vez que reduz à qualidade de terapia expressões da subjetividade e da diversidade 

cultural desses sujeitos, capazes de incentivar sua inclusão e participação, 

proporcionando seu protagonismo (Amarante, 2014).  

A diversidade está articulada com a cultura, com a produção cultural de grupo 

e do sujeito. É uma produção individual, mas também coletiva, pois fala do sujeito e 

de seu lugar na sociedade. Quando os usuários produzem um quadro ou uma 

música estão nos oferecendo à possibilidade de entendimento de como nós os 

vemos, ou até mesmo, como os vemos e não percebemos, proporcionando, através 

disso, novos significados e sentidos para forma como a sociedade os enxerga e 

modo como serão construídos novos saberes (Amarante, 2014). 

Neste sentido, a reflexão acerca do serviço e suas práticas deve ser realizada 

constantemente, para que o modelo anterior não seja reproduzido. Rotelli sugere 

que para avaliarmos se a lógica do serviço tem buscado, através das intervenções, 

cumprir com o papel desinstitucionalizante dos serviços substitutivos, devem ser 

feitos os seguintes questionamentos: 

 

O serviço procura transformar o meu corpo em um corpo inerte ou 
tenta recolocar o meu corpo dentro do corpo social? O serviço 
interroga as políticas públicas e solicita às políticas públicas construir 
o corpo social ou não as interroga? O serviço trabalha para que as 
políticas públicas respondam às necessidades de casa, de 
sociabilidade, de afetividade, de trabalho dos nossos pacientes ou 
não [...] (Amarante, 2008, p.42-43). 
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Para respondermos as indagações feitas acima, é preciso uma profunda 

avaliação sobre as produções que os serviços substitutivos como o CAPS e os 

SRTs têm realizado. Um dos grandes desafios para a inclusão dessas pessoas em 

um corpo social, encontra-se na construção de alianças com instituições, 

associações, times de futebol, entidades comerciais, entre outros, que façam parte 

do território, para participarem solidariamente da criação de estratégias de atenção 

psicossocial, de forma que os projetos e as intervenções incluam os usuários na 

participação das atividades feitas na comunidade (Amarante, 2007).  

É necessário criar estratégias para que os serviços promovam a autonomia 

dos usuários, proporcionem a expressão de subjetividades, e criem novas políticas 

como forma de inclusão pelo trabalho. Esta última já possui experiências bem 

sucedidas, como por exemplo, as cooperativas sociais, que foram aprovadas 

mediante a lei n. 9867, de 11 de novembro de 1999,20 “destinadas a oferecerem 

trabalho a pessoas consideradas em ‘desvantagem social”. (Amarante, 2007, p.94).  

 
As cooperativas sociais surgiram inicialmente a partir da necessidade 
de gerar renda para as famílias atendidas pela rede, deixando ser 
considerado como uma atividade terapêutica, para se transformar em 
uma estratégia de cidadania, autonomia e de emancipação social, 
merecendo destaque entre as iniciativas existentes, a rede Economia 
Solidária (Ecosol) (Amarante, 2007, p.94). 
 

Para o profissional estar atento às necessidades que emergem nos serviços, 

é fundamental uma responsabilização das práticas realizadas. Para tal, é necessário 

que a concepção do profissional acerca do cuidado esteja presente em suas 

intervenções. Lima (2014) diz que essa prática ocorre através de uma postura ética, 

quando o sujeito é percebido pela sua integralidade. Esse autor entende que o 

cuidado e a responsabilidade estão sempre juntos e podem ser normatizados 

enquanto prática (Lima, 2014). Dessa maneira, cuidar inclui observar o sujeito em 

todos os aspectos que o compõem, para poder elaborar uma intervenção baseada 

nesses princípios.  

A partir de tudo que foi apresentado até o momento, podemos afirmar que o 

PTS possui uma função primordial no que diz respeito às práticas de cuidado à 

pessoa com transtorno mental, redimensionando as intervenções, de forma que os 

                                                 
20

 O acesso à lei na íntegra, encontra-se disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9867.htm. Acesso em 29 de novembro de 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9867.htm
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técnicos também sejam inclusos no processo e sintam-se responsáveis pelos casos 

que acompanham. Essas intervenções devem contribuir para o reconhecimento e a 

valorização da subjetividade dos usuários, enquanto o modelo anterior reduzia suas 

existências às suas doenças. O PTS proporciona novas alternativas que possibilitam 

a (re)inserção desses sujeitos na sociedade.  
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3. Projetos terapêuticos como dispositivo de cuidado 

 

O conceito que envolve o Projeto Terapêutico Singular (PTS) está em 

construção desde o começo da década de 1990, se transformando juntamente com 

a história do SUS, do movimento sanitário e da reforma psiquiátrica (Brasil, 2010). O 

PTS pode ser definido como um “conjunto de propostas de condutas terapêuticas 

articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de 

uma equipe interdisciplinar” (Brasil, 2008). Dentro da lógica desinstitucionalizante 

dos serviços de saúde mental, que deve priorizar a reinserção dos usuários na 

comunidade, a elaboração do PTS pode ser compreendida como dispositivo de 

cuidado, no qual devem ser inclusos todos os atores sociais participantes, sejam 

eles usuários, grupos ou família, tendo como fator principal, a consideração da 

singularidade21 dos sujeitos em questão.  

A elaboração do PTS possibilita um espaço de troca entre os profissionais de 

diferentes saberes, promovendo o exercício de “reflexão, discussão, 

compartilhamento e corresponsabilização das ações com a horizontalização dos 

poderes e conhecimentos” (Brasil, 2013). Ou seja, todos os que compõem a equipe 

podem contribuir para uma melhor compreensão do caso, independentemente de 

sua especialidade, transformando o olhar dos profissionais, de forma que consigam 

enxergar os sujeitos em sua totalidade, favorecendo que as intervenções envolvam 

todos da equipe e não somente o técnico de referência.  

Para a construção do PTS, é necessário o estabelecimento de critérios, tendo 

em conta a gravidade e complexidade dos casos, a extensão e/ou intensidade de 

problemas apresentados por uma pessoa, família, grupo ou coletivo, bem como 

avaliar quantas dimensões estão afetadas, porém se torna inviável sua elaboração 

para todos os casos atendidos nos serviços (Brasil, 2013).  

O PTS é composto por quatro etapas: diagnóstico; definição de metas; divisão 

de responsabilidades e reavaliação (Brasil, 2008). Para nortear essas construções 

que resultarão em intervenções realizadas através do PTS, será utilizada a noção de 

cuidado para reflexão das práticas e acerca da significância da participação dos 

técnicos no processo de responsabilização, de emancipação e valorização de 

                                                 
21

 De acordo com o Caderno de Atenção Básica em Saúde Mental “A noção de singularidade advém 
da especificidade irreprodutível da situação sobre a qual o PTS atua, relacionada ao problema de 
uma determinada pessoa, uma família, um grupo ou um coletivo” (Brasil, 2013). 
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diferentes subjetividades. Sendo demonstrado, dessa forma, que o PTS pode ser 

utilizado como significativa estratégia de cuidado.  

De acordo com o teólogo Leornardo Boff (2005),22 a origem da palavra 

cuidado em latim era cura. Em seu significado mais antigo, pode ser identificado 

com coera, termo empregado no contexto das relações humanas de amor e 

amizade. A palavra cura expressava a atitude de cuidado, de desvelo, de se 

preocupar e se inquietar pelo objeto ou pela pessoa amada (Boff, 2005, p.29). Boff 

apresenta ainda outra derivação para o cuidado, proveniente da palavra cogitare-

cogitatus. Seu sentido pode ser entendido como: 

 

É o mesmo de cura: cogitar e pensar no outro, colocar a atenção 
nele, mostrar interesse por ele e revelar uma atitude de desvelo, até 
de preocupação pelo outro. O cuidado somente surge quando a 
existência de alguém tem importância para mim. Passo então a 
dedicar-me a ele; disponho-me a participar de seu destino, de suas 
buscas, de seus sofrimentos e de suas conquistas, enfim, de sua 
vida (Boff, 2005, p.29). 

 

O autor descreve duas constituintes básicas que compõem a natureza da 

palavra cuidado, e que estão interligadas: a primeira revela atitudes de desvelo, 

solicitude e atenção ao outro e a segunda nasce como resultado dessas atitudes, 

em se preocupar e se inquietar, ocorrendo somente quando estamos envolvidos e 

ligados de forma afetiva ao outro (Boff, 2005). 

Neste sentido, caso as noções de cuidado sejam aplicadas às práticas do 

cotidiano do profissional da atenção psicossocial, ele terá como resultado a atitude 

de se sentir responsável pelos casos que atende, com sua atenção voltada para as 

demandas do outro, valorizando potencialidades, produzindo novas alternativas que 

proporcionem ao usuário uma vida com mais qualidade, mais autônoma e a 

constituição de novas maneiras de lidar com os acontecimentos que os rodeiam. 

Para que isto ocorra, é necessário que o profissional esteja atento a história de vida 

do outro e os elementos que a constituem, considerando a subjetividade de cada 

um. Silvio Yasui23 demonstra que para que a atenção esteja voltada para essas 

                                                 
22

 Apesar do teólogo Leonardo Boff não ser da área de saúde, foi considerado relevante incluir sua 
definição de cuidado. Existem outros autores que trabalham com o conceito de cuidado na área de 
saúde, dentre os quais podemos citar: Emerson Elias Merhy, Jeannette Pols, José Ricardo de 
Carvalho Mesquita Ayres, entre outros. 
23

 Silvio Yasui participou da primeira experiência de CAPS nomeada Prof. Luiz Cerqueira. Possui 
mestrado em Psicologia (UNESP) e Doutorado em Saúde Pública (ENSP). 
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pessoas, é necessário que os usuários sejam reconhecidos como sujeitos que 

representem mais que um objeto de nossas intervenções. É “preciso reconhecê-lo 

como um sujeito, não como uma entidade, um objeto, uma doença” (Yasui, 2006, 

p.112). O profissional de saúde mental, exercendo seu papel de cuidador, não deve 

estar atento somente à doença que está instalada, mas o ato de cuidado direciona-

os a uma postura comprometida e implicada na relação com o outro. 

Para que haja uma relação de cuidado entre o técnico e o usuário, se faz 

necessário um vínculo entre os mesmos. O vínculo pode ser considerado um 

dispositivo que possibilita novas construções nas práticas de saúde, por meio de 

ações que recebam e ouçam a população que busca os serviços de saúde (Jorge et 

al., 2011). Sua constituição dependerá da maneira que os trabalhadores se 

responsabilizarão pela saúde de seus usuários e suas singularidades no processo 

de cuidar (Jorge et al., 2011). O vínculo criado por intermédio dessa relação 

possibilita o cuidado integral, democratizando e horizontalizando as práticas em 

saúde, “na medida em que constroi laços afetivos, confiança, respeito e a 

valorização dos saberes dos usuários/família/trabalhadores de saúde” (Jorge et al, 

2011, p.3058). Tal relação ainda pode propiciar o “desenvolvimento da co 

responsabilização, da parceria desses sujeitos para a melhoria da qualidade de vida” 

do usuário (Jorge et al, 2011, p.3058). 

Podemos observar que não há como conceber as práticas dos profissionais 

de saúde sem que haja uma ética do cuidado, ou seja, a criação de normas para o 

cuidado (Lima, 2014). Lima, baseado na concepção de Jeannette Pols, descreve a 

“necessidade de elaborar certos consensos, coibir certas ações e criar projetos para 

dar sentidos e rumo ao ato de produção de cuidado em saúde” (Lima, 2014, p.81). 

Sendo assim, é primordial a criação de parâmetros para a intervenção, tendo entre 

seus pilares as concepções da reforma psiquiátrica que visam à 

desinstitucionalização dos sujeitos, propiciando seu processo emancipatório. Para 

Yasui, a prática de cuidado na saúde mental deve ter como objetivo: 

 

romper com uma racionalidade médica que instrumentaliza saberes e 
práticas hegemônicas centradas na doença, de caráter 
hospitalocêntrico, excessivamente farmacológico e de orientação 
biologizante. Ruptura que inaugura uma relação diferente entre o 
sujeito que sofre e o cuidador que toma o existir humano em sua 
complexidade. As estratégias de intervenção daí decorrentes 
ampliam-se para a construção de projetos marcados pela 
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diversidade. Cuidar é montar, tecer projetos de vida. É uma relação 
(Yasui, 2006, p.112). 

 

O rompimento com a racionalidade médica requer uma reflexão sobre as 

práticas, a fim de avaliar se as intervenções realizadas não são já pré-configuradas, 

enquadrando os usuários em diagnósticos fechados, com tratamentos centrados na 

medicalização e atribuindo ao sujeito as limitações que podem compor a doença. 

Para que haja a ruptura com esse modelo, é necessário que essas tecituras que o 

autor menciona, estejam interligadas com as subjetividades daqueles que trazem a 

demanda e dos profissionais que a recebem, pra que construam juntos um projeto 

de vida, que incluirá as peculiaridades dos sujeitos nessa relação. Não cabe 

somente ao profissional tal construção. Deve ocorrer a corresponsabilização do 

usuário nesse processo, afinal é um projeto para a sua vida que está sendo 

construindo.  

Franco Rotelli, no livro Saúde Mental, Formação e Crítica (2008), discorre 

sobre o desafio do profissional que atua no campo de saúde mental e afirma que a 

partir de um não saber sobre a loucura “é que poderemos abrir nosso olhar, abrir 

nossa mente, abrir nosso corpo, abrir a cidade aos loucos” (Amarante, 2008, p.39). 

A partir desse “não saber” é que o profissional deve basear suas intervenções, com 

o intuito de conhecer mais profundamente o sujeito que está diante dele, não se 

ocupando de sua doença, mas do sujeito que se apresenta.  

Assim como foi explicitado acerca do cuidado, observa-se a necessidade de 

se constituírem profissionais que se responsabilizem e invistam nessa relação, se 

baseando nesse “não saber” mencionado por Rotelli. É nesse sentido que o PTS é 

construído, tendo o cuidado como parte dos princípios, em que, nessa interação 

entre o profissional e o usuário, ambos possuam suas responsabilidades. Na 

elaboração do PTS são envolvidos profissionais de diferentes saberes, 

enriquecendo a troca a partir das diferentes óticas de suas especialidades, 

singularidades e contextos de vida. O PTS deverá ser elaborado juntamente com o 

usuário, partindo de uma primeira análise do técnico acerca das diversas dimensões 

do sujeito. Vale evidenciar que por se tratar de um processo dinâmico, no qual se 

encontram constantes mudanças na relação entre o profissional e o usuário, ela 

deve ser considerada sempre algo de caráter provisório (Brasil, 2013). 
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A construção desse projeto de vida, conhecido como PTS, é iniciada na etapa 

do diagnóstico, que será construída a partir de:  

 

avaliação orgânica, psicológica e social, que possibilite uma 
conclusão a respeito dos riscos e da vulnerabilidade do usuário. 
Deve tentar captar como o Sujeito singular se produz diante de 
forças como as doenças, os desejos e os interesses, assim como 
também o trabalho, a cultura, a família e a rede social. Ou seja, 
tentar entender o que o Sujeito faz de tudo que fizeram dele (Brasil, 
2008). 

 

Após as devidas avaliações serem realizadas, as intervenções deverão estar 

voltadas para as vitalidades do sujeito, ao invés de se restringir somente aos seus 

problemas e dificuldades. Devem ser apontados os problemas considerados mais 

relevantes, tanto para a equipe quanto para o usuário. Não se deve limitar somente 

a isto, mas também buscar a origem dos eventos e das pessoas envolvidas, de 

forma que se possa obter mais informações de como ocorreram os fatos (Brasil, 

2009). 

Passada a etapa do diagnóstico, o próximo momento é o da definição de 

metas, onde são feitas “propostas de curto, médio e longo prazo, que serão 

negociadas com o Sujeito doente pelo membro da equipe que tiver um vínculo 

melhor” (Brasil, 2008). As propostas devem ter entre seus objetivos “uma maior 

inserção social, a ampliação de autonomia e a ativação da rede de suporte social da 

pessoa, família, grupo ou coletivo” (Brasil, 2013). É necessário que se caracterize 

aquilo que esteja dentro das possibilidades, de acordo com as expectativas e metas 

dos que estão envolvidos no projeto ou em outras instâncias. Sendo assim, a 

“pactuação do que é possível fazer deve incluir todos os envolvidos – equipe e 

pessoa, família, grupo ou coletivo para o qual está dirigido o PTS, pois isso estimula 

o compartilhamento e a cogestão do processo de cuidado” (Brasil, 2013, grifo do 

autor). Vale ressaltar que as intervenções devem estar mais concentradas na 

produção de novos contextos do que na resolução de forma prática (Brasil, 2010). 

A etapa seguinte será composta na divisão das responsabilidades, onde o 

técnico de referência deverá esclarecer o que será feito, por quem e em quais 

prazos. O técnico de referência será responsável por  

 
coordenar o PTS, suas tarefas, metas e prazos por meio do 
acompanhamento, articulação, negociação pactuada e reavaliação 
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do processo com a pessoa, seus familiares, a equipe de Saúde e 
outras instâncias que sejam necessárias (Brasil, 2013). 

 

 É sugerido que os casos complexos sejam distribuídos entre os diferentes 

membros da equipe, para que dessa forma não se sobrecarregue nenhum 

componente (Brasil, 2013). 

A etapa seguinte consiste em reavaliar os casos atendidos. Neste momento é 

discutido como será a evolução e quais correções serão feitas (Brasil, 2010). A 

reavaliação será realizada pelo técnico de referência, sendo agendada com a equipe 

e com o usuário. Informações como: revisão de prazos, expectativas, tarefas, 

objetivos, metas e resultados esperados e obtidos, poderão auxiliar a manter o PTS 

ou incluir e reestruturar as intervenções de acordo com as necessidades (Brasil, 

2013). O espaço de tempo para realizar a reavaliação deverá ser o mínimo dentro 

das possibilidades, a fim de que as intervenções programadas tenham o efeito 

esperado, e uma maior tolerância para que não representem riscos ou danos ao 

usuário ou que propiciem a perda de proximidade da equipe com a problemática 

avaliada (Brasil, 2010). 
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4. Considerações finais 

 

O presente estudo buscou verificar a importância da utilização do Projeto 

Terapêutico Singular (PTS) como estratégia de cuidado, a fim de contribuir para o 

avanço da Reforma Psiquiátrica, um processo que está em desenvolvimento, 

constituindo-se, portanto, como parte da história brasileira. 

Para compreender como o PTS pode colaborar, dando continuidade a esse 

processo, foi necessário retornar na história, para acompanhar onde se deu o trajeto 

inicial da Reforma Psiquiátrica, suas reivindicações, o contexto no qual se 

encontrava a saúde mental, as influências que a impulsionaram e que serviram de 

modelo para a sua efetivação, de forma que pudessem ser produzidos novos 

saberes acerca da loucura, novas práticas de assistência, novos serviços, enfim, de 

forma que houvesse uma ruptura com a prática asilar e institucionalizante, centrada 

na doença e não no sujeito. 

Em consequência disso, surgem os serviços substitutivos, entre os quais o 

presente estudo utilizou o exemplo do Centro de Atenção Psicossocial, por se 

constituir em um serviço de referência e porta de entrada da Rede de Atenção 

Psicossocial e o Serviço Residencial Terapêutico em resposta à demanda da falta 

de moradia para os usuários atendidos no serviço. Mesmo sendo construídos 

baseados nos pressupostos da Reforma Psiquiátrica, foram expostos conceitos 

como saúde/doença e crise para caracterizar as temáticas primordiais necessárias 

para o bom funcionamento dos serviços. 

Os PTS surgem no interior desses serviços para otimizar a resolução de 

problemas nos casos mais complexos. Suas reuniões facilitam a troca de 

informações entre a equipe, proporcionando ações multidisciplinares, que não são 

centralizadas em nenhuma especialidade, pois todos podem ser referência de um 

desses casos e têm possibilidade de se expressar. As intervenções devem ser feitas 

visando uma maior autonomia do usuário, fortalecendo os relacionamentos com a 

rede social existente na comunidade, de maneira que o foco não estará na simples 

criação de atividades, oficinas, entre outros, a fim de ocupar seu tempo livre, mas 

vislumbrar o sujeito em suas diversas dimensões, criando propostas que possibilitem 

sua reinserção na sociedade, os envolvendo no processo de construção de um 

projeto de vida, no qual também possuem sua parcela de responsabilidade, 

proporcionando com isso o empoderamento desses sujeitos. Dessa forma, o PTS 
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valoriza as singularidades, compreendendo a complexidade de cada caso, 

promovendo mudanças no imaginário social sobre a loucura por intermédio de suas 

ações. 

O PTS pode ser utilizado como dispositivo de cuidado por trazer a 

responsabilização dos casos não somente para os técnicos de referência, mas 

convida também os outros componentes da equipe para participarem dessa 

construção, proporcionando, através dessas novas relações, seja entre os membros 

da equipe ou entre a equipe e os usuários, o surgimento de novos atores sociais, e 

por ser singular, terá diferentes expressões, que irão variar de acordo com a história 

do sujeito dentro do território em que está inserido. 

As quatro etapas do PTS se constituem por: diagnóstico, estabelecimento de 

metas, divisão de responsabilidades e reavaliação. Elas demonstram o cuidado do 

profissional em acompanhar os casos que atende, os responsabilizando nas 

intervenções que devem visar o processo de emancipação e valorização de 

construção de subjetividades, demonstrando a dimensão da importância desse 

dispositivo em dar continuidade ao processo da Reforma Psiquiátrica. 

Consideramos que um dos pontos importantes do presente estudo foi 

observar que as práticas de assistência à pessoa com transtorno mental devem 

estar voltadas para uma compreensão de cuidado que demanda responsabilização, 

no sentido de se comprometer com a história que o outro compartilha, se tornando 

parte do processo e sendo assim responsável por esse sujeito, garantindo que as 

intervenções contribuam para melhor qualidade de vida e sua (re)inserção social. 

Concluímos que o PTS pode ser constituído como dispositivo de cuidado que 

possibilita ao usuário o exercício de sua cidadania, garantia de direitos, reabilitação 

psicossocial e alternativas para sua (re)inserção na sociedade. 

Por fim, a temática das práticas de cuidado ainda são questões polêmicas 

enquanto processo da Reforma Psiquiátrica. Portanto, fica a reflexão do presente 

estudo, apontando caminhos para pesquisas futuras. 
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