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Resumo:

Introdução: O referencial das novas políticas públicas de saúde mental têm sido a “Lei da Reforma

Psiquiátrica” e a política "Humaniza SUS". Surgiram, então, demandas por estratégias alternativas de

assistência às pessoas com transtornos mentais que atendam à recente configuração política e social

de atenção à saúde mental. Nessa perspectiva, foram criados serviços substitutivos à

institucionalização, como os Centros de Referência em Saúde Mental – CERSAM's, Centros de

Convivência e as Residências Terapêuticas. Pacientes psiquiátricos passaram a ter um espaço

gradativamente maior nos centros de saúde, nos quais equipes de referência de saúde mental e de

saúde da família atuam de maneira complementar. Evidencia-se, nesse sentido, uma constante

demanda pela capacitação dos profissionais da saúde pública para adequada inserção desse usuário

na rotina dos centros de saúde. Objetivos: Relatar a experiência de realização de um “Workshop em

Saúde Mental” por acadêmicos do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde)/UFMG

como projeto-piloto de capacitação dos profissionais do Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo de

Castro (CSLCC), na cidade de Belo Horizonte. O objetivo desta proposta de capacitação foi a melhoria

do atendimento prestado aos usuários com transtornos mentais sob a ótica das Políticas Públicas de

Saúde Mental em Belo Horizonte. Metodologia: Com a vivência dos acadêmicos do PET-Saúde/UFMG

nos setores que recepcionam os usuários no CSLCC, foram observadas dificuldades de manejo dos

usuários com transtorno mental. A partir disso, foi elaborado um plano de ação voltado para a

otimização da abordagem desses usuários. A primeira etapa do plano de ação incluiu uma investigação

dessas dificuldades por meio de entrevistas com funcionários da recepção. Em uma segunda etapa,

com base na análise de conteúdo das respostas, foi proposto um projeto de caráter formativo e

instrutivo, idealizado no formato de um workshop, constituído por temas como a reforma psiquiátrica,

luta antimanicomial, humanização das políticas públicas e abordagem dos transtornos psiquiátricos

mais comuns. O workshop foi realizado no centro de saúde em dois turnos, com duração de uma hora

e meia, no qual participaram 13 funcionários dos setores de recepção, enfermagem, odontologia,

gerência e agentes comunitários de saúde. Durante e após cada turno, foram abertos espaços para

debates sobre os temas abordados. Resultados: Na primeira etapa do plano de ação, as entrevistas

revelaram dificuldades na abordagem do usuário, como o desconhecimento acerca dos transtornos

psiquiátricos e dúvidas sobre como lidar em situações de crise. Durante o workshop, foram levantadas

discussões quanto às novas políticas de saúde mental e sobre os mecanismos antigos e novos de

tratamento. Após o término da experiência, identificaram-se alguns desafios para a implementação

desse tipo de capacitação, como conflitos de interesse com outras áreas de atuação profissional nos

espaços institucionais de saúde pública, dificuldade de horários disponíveis para que não interfira nos

serviços do centro de saúde e resistência ao questionamento de concepções tradicionais sobre o

atendimento às pessoas com sofrimento mental. Conclusões: O projeto-piloto de capacitação dos

profissionais do CSLCC permitiu a identificação dos desafios existentes para a efetiva capacitação dos

profissionais com o objetivo de melhorar o atendimento prestado aos usuários com transtornos

mentais sob a ótica das Políticas Públicas de Saúde Mental em Belo Horizonte.
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