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1. INTRODUÇÃO 

A formação dos enfermeiros conforme diretrizes curriculares do curso 

de graduação em enfermagem (DCN/ENF) (BRASIL,2001) pela academia é 

generalista, humanista, crítica e reflexiva. O enfermeiro é formado para ser 

capaz de atuar em todas as áreas onde se estabelece a profissão. A formação 

para o trabalho interdisciplinar embora desejável em face aos desafios postos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) para o trabalho nos serviços de 

saúde, ainda não constitui uma realidade na formação dos profissionais de 

saúde. 

A qualificação dos profissionais do SUS é considerada um fator de 

mudança na formação de recursos humanos para saúde com influência na 

assistência, no ensino e na pesquisa (LIMA ET AL, 2012). 

A DCN/ENF (BRASIL,2001) as quais descrevem, além de outros 

pressupostos, as competências e habilidades próprias do profissional 

enfermeiro, direcionadas à atenção à saúde, de modo a proporcionar ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. Explicitam que a 

formação do enfermeiro tem por objetivo dotar esse profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, 

liderança e educação permanente. Além disso, autoriza que esse egresso atue 

como sujeito no processo de formação de recursos humanos. 

A Lei 8.080 de 19/09/1990 define, entre outras coisas, o Sistema 

Único de Saúde como formador de profissionais da saúde, no ART.27°: 

 

A política de recursos humanos na área da saúde será 

formalizada e executada, articuladamente, pelas 

diferentes esferas de governo, em cumprimento dos 

seguintes objetivos: I - organização de um sistema de 

formação de recursos humanos em todos os níveis de 
ensino, inclusive de pós-graduação, além da 

elaboração de programas de permanente 

aperfeiçoamento de pessoal (BRASIL,1990). 

 

Sendo assim o SUS é uma escola e consequente seus trabalhadores 

são co-responsáveis pela formação dos novos profissionais de saúde. Entre as 

diferentes modalidades de formação do enfermeiro, selecionamos para o 

efeito de estudo a Residência multiprofissional em Saúde Mental. 



A preocupação com a capacitação técnica de enfermeiros por meio da 

Residência representou um desdobramento da pós-graduação nos moldes de 

treinamento em serviço no intuito de responder a necessidade da formação de 

especialistas para atender aos grandes centros com demandas significativas 

de assistência à saúde (BARROS,2002).  

Compondo o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) do 

Ministério da Educação desde a década de 70, a residência em enfermagem é 

mais uma possibilidade de aprimoramento voltada para a prática no SUS. As 

residências multiprofissionais e em área profissional da saúde, criadas a partir 

da promulgação da Lei n° 11.129 de 2005, são orientadas pelos princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades e 

realidades locais e regionais, e abrangem as profissões da área da saúde, a 

saber: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional (Resolução 

CNS nº 287/1998). 

A Residência então considerada uma modalidade de treinamento em 

serviço, se caracterizava pela aprendizagem da prática profissional através da 

aquisição de conhecimentos técnicos da profissão, habilidades e experiência, 

incluindo situações rotineiras, relações interpessoais, processos de gestão e 

fundamentos da profissão, tudo pela aquisição progressiva do conhecimento 

adquiridos no dia a dia do treinamento (MELO, 2014).  

Instrumentalizar futuros profissionais constitui um desafio não só para 

os hospitais de ensino, mas também para todos os profissionais envolvidos 

nesse processo. Afinal, mudanças envolvem pessoas, valores, culturas e, 

especificamente no campo da saúde e da educação, envolvem também 

questões ideológicas, sociais, econômicas e históricas, e as instituições 

educativas têm um papel fundamental para o desenvolvimento de tais 

competências (CHIESA et al, 2007). 

A residência multiprofissional em saúde mental integra o conjunto de 

propostas de qualificação dos trabalhadores de saúde promovido pelo 

Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação criadas a 

partir da promulgação da Lei n° 11.129 de 2005.  Propõe uma formação que 

guarde íntima articulação entre teoria/prática, visando o compromisso com as 

necessidades de saúde das pessoas e com a consolidação do SUS. Tendo 



como principal objetivo desenvolver habilidades profissionais para atuação 

em equipe, de forma interdisciplinar e ética, interagindo com a cultura da 

população assistida e promover uma reflexão histórico-crítica sobre a 

constituição do campo da psiquiatria e da saúde mental. Estando orientada 

atualmente pelos princípios da reforma psiquiátrica. Amarante (2013) define 

a Reforma Psiquiátrica como um processo histórico de formulação crítica e 

prática, que tem como objetivos e estratégias o questionamento e elaboração 

de propostas de transformação do modelo clássico e do paradigma da 

psiquiatria. 

O campo da saúde mental, segundo Amarante (2007), é constituído 

pela interligação de diferentes saberes como psiquiatria, psicologia, 

neurociências, antropologia, sociologia, ideologia, manifestações religiosas, 

ideologia, ética e moral. Nesse campo, o profissional deve atuar basicamente 

em equipe multiprofissional, posto que a qualidade das relações irá 

influenciar diretamente no desenvolvimento do cuidado integral, incluindo os 

aspectos socioculturais. Contudo, de um modo geral, os profissionais de 

saúde durante a graduação não foram preparados para práticas 

interdisciplinares.  

Instrumentalizar futuros profissionais constitui um desafio não só para 

os hospitais de ensino, mas também para todos os profissionais envolvidos 

nesse processo. Afinal, mudanças envolvem pessoas, valores, culturas e, 

especificamente no campo da saúde e da educação, envolvem também 

questões ideológicas, sociais, econômicas e históricas, e as instituições 

educativas têm um papel fundamental para o desenvolvimento de tais 

competências (CHIESA et al, 2007). 

Mas como os enfermeiros preceptores de residência multiprofissional 

vem desenvolvendo seu papel formador jutos aos residentes? 

Para ensinar, não basta ter o domínio do conhecimento, deve-se 

também considerar como ensinar, e isto implica em formação pedagógica 

(MINETTO, 2008).  

Estudo realizado por Sardinha (2013) aponta que os preceptores que 

exercem seu papel educativo de acordo com os alunos, são aqueles que 

reconhecem seu papel junto ao residente de conseguem desenvolver melhor 

suas atividades diárias e colabora de forma mais efetiva no ato de ensinar, 

acolher, acompanhar, avaliar, construir e resignificar os saberes. Nesse 



sentido, há necessidade de termos preceptores informados sobre seu papel, 

para que eles possam criar enfrentamentos e estratégias com as ações 

educativas. Os saberes dos preceptores foram vistos como caminho para 

possibilitar a aprendizagem significativa no residente. Um preceptor dotado 

de saberes que se exteriorizam de forma mais visível, torna-se uma referência 

para o residente e consequentemente para construção de seus saberes, que, 

futuramente, farão parte de sua história de vida e profissional. 

Ela destaca a importância da capacitação pedagógica dos preceptores 

para a adequada formação dos residentes. 

 

2.Análise das Implicações  

“Para navegar contra a corrente são necessárias condições raras:  espírito de 

aventura, coragem, perseverança e paixão.” Nise da Silveira 

 

Para fazer o relato das minhas implicações tomei como referência a 

conceituação feita por René Barbier que estabelece três dimensões de 

abordagem do conceito de implicação: o nível psicoafetivo, o histórico-

existencial e o estrutural-profissional. Para esse autor, implicação se define 

como   

“o engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em 

e por sua práxis científica, em função de sua história 

familiar e libidinal, de suas posições passadas e 

atuais nas relações de produção e de classe, e de seu 

projeto sócio-político em ato, de tal modo que o 

investimento que resulte inevitavelmente de tudo 

isso seja parte integrante e dinâmica de toda 

atividade de conhecimento” (Barbier, 1985, p. 108).  

A implicação psicoafetiva ocorre na dimensão individual, quando 

fazemos a escolha do objeto de investigação. Este é um momento quando 

refletimos sobre os fundamentos da personalidade profunda. Neste caso, o 

componente psicoafetivo da autoridade científica institucional emerge em 

problemáticas psíquicas que não devem paralisar a pesquisa, mas sim utilizá-

la para ir mais além, na produção do conhecimento.  

A implicação historio existencial refere-se ao pesquisador enquanto 

sujeito social, dependente de constelações de hábito adquiridos, de esquemas 

de pensamentos e de percepção sistemáticos modeladores de uma prática 

científica ligados à socialização na classe social de origem. As dimensões de 

implicação psicoafetiva e histórico existencial estão articuladas, pois o 



pesquisador engaja-se no contexto de sua pesquisa e no projeto dos grupos 

aos quais pertence.   

Nessa dimensão implicação, considera-se o “ethos” e o “habitus” da 

classe social de origem do pesquisador, explicando ser pouco provável aos 

cientistas de classes sociais diferentes verem um mesmo problema sob 

perspectivas iguais. Assim pode-se encontrar nesta implicação a noção de 

práxis e de projeto.  

O homem é um ser ativo que por isso se engaja num 

processo de transformação do mundo do qual é um 

dos elementos. O exercício dessa atividade prática 

dá uma experiência que lhe abre as portas do 

conhecimento empírico e, em seguida, do 

conhecimento abstrato que, por sua vez, guiará a 

sua atividade futura. (Barbier, 1985, p.110).  

 

O autor detremina a implicação estrutural-profissional como a procura 

dos elementos que têm sentido como referência no trabalho social do 

pesquisador e ao seu enraizamento sócio-econômico na sociedade 

contemporânea.  

Garante que a atividade profissional é pautada num papel a ser 

desempenhado na instituição onde o indivíduo emprega sua força de trabalho. 

Tal papel é traçado por elementos e aspectos da profissão e também segundo 

a posição que a instituição ocupa no campo das relações do mercado de 

trabalho. Delinea-se então, o papel profissional pelo sistema de valores 

adotados na profissão e naqueles que dão coerência interna à instituição. Estes 

últimos frequentemente são desconhecidos pelas pessoas interessadas nas 

profissões, porque são mal interpretados e/ou até ignorados pelos formadores 

dos profissionais. Assim, o papel profissional tem verso e anverso devido a 

sua constituição nas bases estruturais da profissão, em si mesma e pelo não 

dito institucional. 

Filha de uma mulher divorciada que criou os três filhos sozinhas, 

sempre entendi que a educação seria o único meio de me levar a algum lugar, 

mesmo sem saber que lugar seria este. Comecei os estudos em escolas 

particulares em Minas Gerais e devido a uma mudança financeira familiar 

inicio minha vida na educação pública na antiga 3ºserie do ensino 

fundamental.  



No ensino médio, agora morando em Cabo Frio – RJ a única certeza 

que tinha era que iria para uma universidade pública e em algum curso na 

saúde. Entendia que no ensino público teria uma melhor formação. 

Minha graduação se inicia na UFF no PURO – Polo Universitário de 

Rio das Ostras. Na segunda turma do curso de graduação em Enfermagem. A 

escolha do curso foi por ser o único curso na área da saúde em uma 

universidade pública na região onde eu morava. Sempre muito incentivada 

pela minha mãe e irmã, me permiti experimentar e com o tempo me encontrar 

na enfermagem. Os três primeiros anos da graduação foram difíceis, mudança 

para a sede em Niterói, dificuldade de conciliar trabalho e estudo, perda da 

minha irmã e jubilamento. Após algum tempo faço novamente o vestibular, 

agora já ENEM e retomo os estudos.  

Nessa retomada sou apresentada a saúde mental e ali encontro. Fui 

monitora da disciplina Concepções, Saberes e Práticas do Cuidar em Saúde 

Mental por dois anos, bolsista PIBIC no projeto Inovação no ensino de 

enfermagem psiquiátrica e saúde mental por dois anos, iniciei a participação 

no Núcleo de Pesquisa CnPQ: Ensino, Criatividade e Cuidado em Saúde e 

Enfermagem e optei por fazer o período de internado no Hospital Psiquiátrico 

de Jurujuba em Niterói.  

A oportunidade da monitoria me desperta prazer pelo ensinar na saúde 

mental. O projeto PIBIC me ensina a valorizar a importância de novas formas 

de ensinagem. O núcleo de pesquisa me permite ser uma enfermeira que 

valoriza o uso das artes, da natureza, da singularidade do sujeito como 

potencializadores do cuidado, a importância da consciência histórica e 

política para a saúde e para o ensino. 

Acabada a graduação curso especialização em saúde mental na 

modalidade Residência Integrada e Multiprofissional em Saúde Mental pela 

UERJ. Enquanto residente me deparo com a formação de uma enfermagem 

psiquiátrica, voltada somente para o fazer prático e muito separada e 

desvalorizada na parte teórica. Pouco se refletia sobre o fazer e nada me 

preparava para o ensinar a ser enfermeiro em saúde mental.  

Durante o último ano da residência embarco na aventura de ser 

residente e mestranda proposta pela minha orientadora, que ocupava o lugar 

de Vice-Presidente do Fórum Nacional dos Mestrados Profissionais 

(FOPROF) e acreditava esses cursos podiam dialogar e proporcionar uma 



formação mais ampliada aos profissionais de saúde.  O curso de Mestrado me 

oportunizou ter experiências positivas com novas metodologias de ensino, 

estudar com outras categorias profissionais e com isso entender as limitações 

de formação que é uma questão muitas vezes problemática na prática 

profissional. Recebi formação pedagógica que uso na minha prática com 

alunos e residentes que estão no serviço.  

A enfermeira especialista em saúde mental que atua em um CAPS III 

que funciona na maior favela do país localizada no município do Rio de 

Janeiro é formada por cada experiência aqui relatada e também pela falta de 

experiências que iremos discutir ao decorrer do trabalho.           

Essa  vasta formação me possibilitou ser uma enfermeira mestranda, 

especialista saúde mental que faz grupos e discute “O viver “ com os usuários 

do serviço em um piquenique em um parque; Que incentiva e problematiza a 

participação desses sujeitos e seus familiares nas questões políticas que 

percorre a saúde mental e de luta pelo SUS; Que conversa e argumenta sobre 

o trabalho dos colegas de profissão e de outras categorias profissionais. Que 

se preocupa com as questões sociais e de violência e como elas influenciam 

na adesão ao tratamento do usuário e seus familiares. 

Existem também limitações como a necessidade de aprofundamento 

em um conhecimento teórico sobre  patologias, a necessidade de um 

aprendizado teórico sobre o trabalhar com grupos em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA   

3.1- O PAPEL EDUCATIVO DO ENFERMEIRO NA FORMAÇÃO DE 

NOVOS PROFISISONAIS  

O enfermeiro em sua prática muitas vezes realiza a função de 

acompanhante formativo em serviço de futuros enfermeiros no nível de 

graduação ou de especialização. 

 Em algumas situações o enfermeiro faz parte do grupo formador de 

outras categorias profissionais.  A educação interprofissional (EIP) é um 

exemplo. 

De acordo com Reeves (2016) nos últimos dez anos o EIP tem 

estado particularmente na vanguarda de muitas pesquisas, políticas, e 

atividades regulatórias em nível internacional. É definida como “duas ou 

mais profissões que aprendem com, de e sobre cada uma delas para 

melhorar a colaboração e qualidade da assistência” Como tal, esta definição 

engloba alunos de graduação e pós-graduação. 

3.1.1 O Enfermeiro Como Tutor  

Segundo a Resolução da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde - CNRMS Nº 2, de 13 de Abril 2012  a função de 

tutor caracteriza-se por atividade de orientação acadêmica de preceptores e 

residentes, estruturada preferencialmente nas modalidades de tutoria de 

núcleo e tutoria de campo, exercida por profissional com formação mínima 

de mestre e experiência profissional de, no mínimo, 03 (três) anos. 

Ao tutor compete:  

a) implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e 

práticas, promovendo a articulação ensino-serviço, de modo a 

proporcionar a aquisição das competências previstas no PP do 

programa, realizando encontros periódicos com preceptores e 

residentes com frequência mínima semanal, contemplando 

todas as áreas envolvidas no programa;  

b) Organizar, em conjunto com os preceptores, reuniões 

periódicas para implementação e avaliação do PP;  

c) Participar do planejamento e implementação das atividades de 

educação permanente em saúde para os preceptores;  

d) Planejar e implementar, junto aos preceptores, equipe de 

saúde, docentes e residentes, ações voltadas à qualificação dos 



serviços e desenvolvimento de novas tecnologias para atenção 

e gestão em saúde; 

e) Articular a integração dos preceptores e residentes com os 

respectivos pares de outros programas, incluindo da residência 

médica, bem como com estudantes dos diferentes níveis de 

formação profissional na saúde;  

f) Participar do processo de avaliação dos residentes; 

g) Participar da avaliação do PP do programa, contribuindo para 

o seu aprimoramento; V. orientar e avaliar dos trabalhos de 

conclusão do programa de residência, conforme as regras 

estabelecidas no Regimento Interno da COREMU. 

3.1.2 O Enfermeiro como Preceptor 

A função de preceptor de acordo com a CNRMS (2012) caracteriza-

se por supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes nos 

serviços de saúde onde se desenvolve o programa, exercida por profissional 

vinculado à instituição formadora ou executora, com formação mínima de 

especialista.  O preceptor deverá, necessariamente, ser da mesma área 

profissional do residente sob sua supervisão, estando presente no cenário de 

prática.  

A função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das 

atividades práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde onde se 

desenvolve o programa, exercida por profissional vinculado à instituição 

formadora ou executora, com formação mínima de especialista.    

O preceptor possui atribuições de: 

a) Exercer a função de orientador de referência para o(s) residente(s) 

no desempenho das atividades práticas vivenciadas no cotidiano 

da atenção e gestão em saúde;  

b) Orientar e acompanhar, com suporte do(s) tutor(es) o 

desenvolvimento do plano de atividades teórico-práticas e práticas 

do residente, devendo observar as diretrizes do Programa; 

c)  Elaborar, com suporte do(s) tutor(es) e demais preceptores da área 

de concentração, as escalas de plantões e de férias, acompanhando 

sua execução;  



d) Facilitar a integração do(s) residente(s) com a equipe de saúde, 

usuários (indivíduos, família e grupos), residentes de outros 

programas, bem como com estudantes dos diferentes níveis de 

formação profissional na saúde que atuam no campo de prática; 

e) Participar, junto com o(s) residente(s) e demais profissionais 

envolvidos no programa, das atividades de pesquisa e dos projetos 

de intervenção voltados à produção de conhecimento e de 

tecnologias que integrem ensino e serviço para qualificação do 

SUS;  

f) Identificar dificuldades e problemas de qualificação do(s) 

residente(s) relacionadas ao desenvolvimento de atividades 

práticas de modo a proporcionar a aquisição das competências 

previstas no PP do programa, encaminhando-as ao(s) tutor(es) 

quando se fizer necessário;  

O preceptor abarca saberes que podem ser entendidos como 

conhecimentos acerca de sua formação, sua experiência de vida e 

experiências da prática pedagógica, visto que o preceptor é uma pessoa, que 

traz uma história, uma memória, uma formação, uma perspectiva e 

experiências. O conjunto desses fatores determina como eles irão legitimar 

sua prática e produzir conhecimento através da socialização de sua construção 

individual dos saberes, ao que então chamamos de saberes docentes. 

3.1.3 O Enfermeiro como Supervisor 

A graduação em Enfermagem estabelece em seu plano de curso 

disciplinas gerais das áreas biológicas e humanas, e específicas da área da 

saúde, além de ser obrigatória a inclusão na grade curricular do Estágio 

Supervisionado, nos dois últimos semestres do curso (Resolução CNE/CES 

nº3 de 7 de novembro de 2001). 

Supervisor é o termo que se usa para designar-se profissional que 

têm por função zelar pelas boas práticas laborais em ambiente de trabalho. É 

função exercida normalmente por profissional com experiências específica 

na área e notório saber. (CNE/CES,2001) 

Assumiria de certa forma função com viés de fiscalização, muito 

mais do que de educação, ficando esta função em segundo plano, apesar de 

presente. 



3.1.4 O Enfermeiro como Mentor  

Mentor, seria a menção dada a profissional mais experiente, com 

habilidades para orientar, tutorar os mais jovens não só nos aspectos técnicos, 

mas também nos aspectos éticos e humanitários, além de aconselhamento 

profissional e até pessoal (FREI,2010). 

  Talvez a mais moderna de todas as definições de agente educacional 

na área de saúde, e ao mesmo tempo tão antiga na história e na literatura. 

Existe uma penumbra na definição conceitual do termo “mentoring” 

o que causa confusão com outros termos como coaching e tutoria 

(FREI,2010). 

LUZ (2016) esclarece que a maioria se não todos os programas no 

estilo mentoring nas universidades brasileiras recebem o nome de tutoria 

(Projetos Tutores – Programas Tutores, etc.). O curioso é que ao acessar a 

documentação dos diversos programas e buscarmos a sua definição 

institucional encontramos via de regra a descrição destes programas como 

sendo “ um programa de tutoria no estilo mentoring...”. É provável que, a 

despeito de haver vasta literatura internacional e nacional dando definições 

conceituais diferentes aos dois termos, a opção de usar tutoria para denominar 

programas de mentoring se dava ao fato de que a ação relacionada ao 

substantivo mentor – mentorear, tradução correta do termo mentoring, seja de 

pouco uso no vocabulário cotidiano, muito mais familiarizado com o termo 

tutorar. 

 

 A mentoria é a mais complexa e 

completa de todas as relações 

educacionais. Isto porque o mentor 

estabelece uma relação com seu 

mentoriado ou orientado, que 

ultrapassa em profundidade e 

objetivos as relações entre alunos e 

preceptores, ou tutores ou 

supervisores. O mentor tem a 

função de zelar pelo pleno 

desenvolvimento do aluno nos 

aspectos didáticos, profissional, 

pessoal, desenvolvimento ético, 

bem-estar, etc.(Luz,2016 p.32) 

 

             O termo “mentor” deriva suas raízes da Odisseia de Homero. Ulisses 

quando para a guerra em Tróia, deixou seu filho Telêmaco aos cuidados de 

um amigo fiel, Mentor, que serviu como leal guardião e conselheiro de 

Telêmaco, e ajudou-o a procurar seu pai quando este não retornou. Sob a 

proteção de Mentor, Telêmaco, cresceu e desenvolveu sua própria identidade 

(GARMEL,2004) (KOTWAL,2013). 

O mentor tem o mais alto nível de compromisso com o 

desenvolvimento do estudante e preocupa-se inclusive em pontos de sua vida 

pessoal que possam criar obstáculo a seu pleno desenvolvimento. Ele atua 

como conselheiro e, obviamente, usando nestes casos como arma sua 

experiência pessoal e sua vivência. Por isso, fazem parte dos fóruns de 

treinamento de mentores discussões também sobre este aspecto da relação, ou 

seja, também neste aconselhamento o mentor deve ser treinado 

(TREADWAY,2013). 



Várias definições de “mentoring” são usadas, sendo a mais utilizada 

na Europa a versão inglesa (FREI,2010) 

 

“Um processo aonde um experiente, altamente 

respeitado empático mentor guia um    outro, 

usualmente mais jovem individuo (o orientado), no 

desenvolvimento e no reexame de suas próprias 

ideias, aprendendo e cuidando do seu 

desenvolvimento moral e profissional” 

 

 

 

 

3.2 A FORMAÇÃO NA SAUDE MENTAL 

A Saúde Mental é campo de atuação abrangente, mas que apresenta 

muitas limitações como os demais campos da saúde, entre as quais se destaca 

a formação dos profissionais orientados para atuar no principal campo de 

trabalho em saúde brasileiro, o SUS. A visão fragmentada do ser humano, a 

não valorização da interdisciplinaridade enquanto prática, a falta de tradição 

em trabalho de equipe, o despreparo e à má formação dos profissionais em 

suas faculdades de origem, a visão fragmentada do ser humano são algumas 

das barreiras e limitações para a concretização da interdisciplinaridade 

(Oliveira et al, 2000). 

O campo da educação do pessoal de saúde ainda não conseguiu 

superar o enfoque educacional centrado na transmissão de conhecimento por 

meio de aulas teóricas, organizadas em disciplinas isoladas e que pouco 

interage com o campo prático profissional e os demais setores da sociedade. 

Nesse sentido, os profissionais são mal preparados para agir gerencialmente 

e politicamente no território, sendo capazes de organizar práticas 

profissionais ampliadas e dialógicas.  

Mudanças e ajuste na formação profissional tornam-se urgentes diante 

da importância da aproximação do sujeito trabalhador com os processos 

educativos das práticas que qualificam a sua formação (COSTA et al, 2010). 

Em função dessa dificuldade, o próprio governo engendrou vários 

projetos para suscitar uma formação mais integrada e interdisciplinar. Como 

exemplo, podemos destacar o Pró-Saúde, o Pet-Saúde, o PROFAPS e as 

Residências Multiprofissionais em Saúde. 



Nas últimas décadas, a interdisciplinaridade tem sido invocada para a 

consolidação de princípios assistenciais do SUS que fortaleceram o enfoque 

do cuidar em saúde. Em torno dele, estruturam-se conceitos como o de 

interdisciplinaridade, território, integralidade, escuta, clínica ampliada, 

acolhimento, vínculo, responsabilização e autonomia, dentre outros, que 

visam caracterizar o cuidar em saúde como um trabalho vivo (Tavares, 2005). 

Japiassu (1976) considera a interdisciplinaridade um remédio 

adequado ao esfacelamento do saber. E acredita que, para a implantação de 

uma metodologia interdisciplinar, será necessária uma reformulação 

generalizada das estruturas de ensino das disciplinas científicas ensinadas nas 

universidades de forma fragmentada. É também necessário que pesquisadores 

e educadores estejam preparados para superar a pedagogia da dissociação do 

saber, proporcionando uma visão mais abrangente do humano. Pensando o 

homem como totalidade, tendo a perspectiva histórico-social e holística como 

pressuposto. 

A nova perspectiva da atenção em saúde 

mental evoca a interdisciplinaridade 

como uma necessidade interna para este 

campo, uma vez que seu objeto de 

trabalho envolve concomitantemente as 

relações sociais, as expressões 

emocionais, afetivas e biológicas, e um 

desafio para a prática, frente à gama de 

corporações profissionais atuantes no 

desenvolvimento de ações psicossociais. 

A integração entre diversos profissionais 

permite o exercício do pensamento 

complexo, capaz de sustentar 

epistemologicamente o novo paradigma 

da atenção psicossocial. (Tavares,2016) 

 

 A atenção psicossocial incorpora a interdisciplinaridade como 

exigência do cuidado, o qual enfoca a pessoa em sofrimento, sua vida e 

fragilidade. Coloca a necessidade de construir vínculos, de acolher o 

sofrimento, de construir uma prática criativa e solidária e de saber transitar 

por um conhecimento egocêntrico, complexo, multidimensional, que 

privilegie o intercâmbio entre vida e ideias (Tavares, 2005).  

Por isso, torna-se importante a análise de experiências concretas de 

formação interdisciplinar, entre as quais elegemos a residência 

multiprofissional por estarmos inseridos nesse contexto e considerá-la um 



projeto de formação e intervenção do Ministério da Saúde para fortalecimento 

da prática interdisciplinar e em equipe multiprofissional no âmbito do SUS. 

 

3.3 A MUDANÇA NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL E O PAPEL 

DO ENFERMEIRO  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entende-se 

por Transtornos Mentais e Comportamentais, condições caracterizadas por 

modificações mórbidas do modo de pensar, nas emoções e no humor, e/ou 

por modificações do comportamento associadas à angústia expressiva e à 

degradação do funcionamento psíquico.  

Em 06 de Abril de 2001 (BRASIL, 2001), foi aprovada a lei da 

Reforma Psiquiátrica (lei 10.216) que dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental. A direção de cuidados aponta para uma atenção 

integral e de base territorial. A partir desta lei os hospitais psiquiátricos 

precisariam ser gradativamente substituídos por outros serviços com um novo 

modo de operacionalizar o cuidado. 

  No ano seguinte, 2002, o MS, através do Gabinete Ministerial (GM), 

libera a portaria 336 (BRASIL, 2002) que descreve os serviços substitutivos 

aos hospitais psiquiátricos, suas funções, equipes e funcionamento. Tais 

serviços receberam o nome de CAPS que são os ordenadores da rede de 

cuidados para as pessoas em sofrimento psíquico grave.  Tem como função 

acolher e construir junto aos usuários dos serviços de saúde mental e 

familiares, as estratégias singulares de cuidado. Esta portaria descreve e 

tipifica os CAPS por especificidade e complexidade.  

Os CAPS I, CAPS II e CAPS III, São definidos pela complexidade e 

pelo porte de abrangência populacional e deverão estar capacitadas para 

atender preferencialmente pacientes com transtornos mentais severos e 

persistentes em sua área territorial. Apenas o CAPS III funciona nas 24 horas. 

Já o CAPSi trata-se de um serviço de atenção psicossocial para atendimentos 

a crianças e adolescentes enquanto que o CAPSad se constitui em um serviço 

de atendimento a pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência 

de substâncias psicoativas (BRASIL, 2002).   

 Compreendemos os CAPS's como a materialização da reforma 

psiquiátrica no Brasil são dispositivos territoriais, multiprofissional 



trabalham na lógica interdisciplinar e intersetorial. Com atividades são 

variadas: atendimentos individuais, coletivos  e comunitários. Seu 

funcionamento se constitui pelo prisma do acolhimento, escuta e constituição 

de vínculos terapêuticos.   

Uma série de transformações no mundo do trabalho, nas relações entre 

profissionais e usuários e os serviços de saúde vem impondo novas maneiras 

de organizar os serviços de saúde. A mudança que se opera traz a marca do 

fortalecimento do cuidado, da ação intersetorial e do desenvolvimento da 

autonomia.  

O SUS procura romper a lógica produtivista dos serviços e implantar 

práticas fundadas no conceito ampliado de saúde, exigindo novas abordagens 

para a produção do conhecimento e para a intervenção prática. 

A mudança no campo da saúde mental impõe transformações na área 

da Educação, requerendo profissionais comprometidos com uma nova forma 

de lidar com o conhecimento, capazes de articular conhecimentos 

profissionais específicos com o de toda a rede de saberes envolvidos no 

sistema de saúde, por meio de uma ação dialógica com diferentes atores 

sociais, visando o enfrentamento dos problemas de saúde e a melhoria nas 

condições de vida. Neste contexto, a formação interdisciplinar da enfermeira 

é premente, exigindo programas interdisciplinares de ensino que possibilitem 

análises mais integradas dos problemas de saúde com vistas a uma prática de 

cuidar marcada pela intensidade das trocas e integração de conhecimentos. 

Tavares (2005) 

Tavares (2002) refere que um novo tempo se apresenta para a 

enfermagem no qual o enfermeiro precisa rever sua prática a fim de se incluir 

como uma referência profissional que viabilize novas formas de cuidar. 

Complementando, Kandorski (2005) afirma que a enfermagem psiquiátrica 

diante das mudanças propostas pelo SUS e da Reforma Psiquiátrica precisou 

repensar e reposicionar suas competências com vistas a construção de um 

relacionamento terapêutico. Esse relacionamento terapêutico que acreditamos 

facilitar a prática da autonomia das pessoas internadas à medida que esse 

estímulo a participação na tomada de decisões terapêuticas ocorra nessa 

relação ser humano versus ser humano incita-se a autonomia. Contudo 

Tavares (2002) diz que: 



”Atualmente, o trabalho dos enfermeiros nos serviços 

de saúde mental apresenta características diversas, 

dependendo do modelo de atenção ao qual ele está 

ligado, do impacto do paradigma da Reforma 

Psiquiátrica sobre esses serviços e dos dispositivos 

utilizados para o acolhimento e acompanhamento dos 

usuários[...] o modelo hospitalocêntrico, cuja 

assistência é pautada na exclusão e enquadre do 

sujeito, ainda predomina. Mas novos dispositivos de 

atenção à saúde mental, de caráter mais aberto e 

humano vêm sendo construídos, exigindo dos 

enfermeiros a valorização da singularização dos 

cuidados e o trabalho em equipe na perspectiva de 

uma "clínica ampliada". Passa-se a exigir a 

elaboração de novas teorias, técnicas e políticas. É um 

momento de dúvida, incertezas e reorganização 

emergente do processo de trabalho, mas também de 

grande integração, compromisso e criatividade 

(TAVARES, 2002, p.108) 

Aleluia (2018), traz que a Atenção psicossocial traz ao profissional de 

enfermagem uma diversidade de questões que envolvem a (in)formação e 

uma reflexão permanente acerca dos cuidados em saúde mental.  Isso 

significa dizer que o ensino e a assistência precisam se aproximar para 

construção de uma práxis que contemple a pessoa em sofrimento produzindo 

um cuidado de enfermagem que atenda às necessidades nos diversos 

dispositivos da RAPS.     

3.3.1 O enfermeiro como mobilizador político  

Do SUS, emergem princípios básicos: acesso universal e igualitário a 

ações e serviços; participação comunitária; rede regionalizada e 

hierarquizada; e descentralização, cujas ações de saúde devem ser 

desenvolvidas de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda a princípios como: universalidade de 

acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; integralidade 

de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema; divulgação de 

informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo 

usuário; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie 

 O papel de educador político é um lugar que de acordo com os 

princípios básicos do SUS, os profissionais de saúde deveriam ocupar. 



Conversar com os pacientes, explicar os direitos e deveres, orientar sobre o 

papel primordial dos usuários do SUS nos conselhos regionais de saúde entre 

outras coisas é uma forma de educação em saúde.  

Durante a graduação de enfermagem somos formados para exercer o 

papel de educador em saúde. Muitos trabalhos nessa direção são feitos em 

sala de espera de unidades de saúde, em escolas, em atividades grupais. Porém 

essa é uma prática muito voltada para questões estritamente clínicas. Cabe ao 

profissional entender que esse espaço é potente e que ter preparo para ocupa-

lo de uma nova maneira. 

A política de saúde mental vem sido atacadas por uma onda 

conservadora. Em 21 de dezembro de 2017, a Portaria nº 3588 foi aprovada 

pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT) sem consulta ou debate com a 

sociedade civil ou com o Conselho Nacional de Saúde. Ela apresenta 

retrocessos à Política Nacional de Saúde Mental e propõe a desestruturação 

da lógica organizativa da Rede de Atenção Psicossocial, alterando pontos 

importantes da RAPS. Pela história da reforma sanitária e posteriormente 

reforma psiquiátrica brasileira, o população organizada e ciente de seus 

direitos conseguem impedir desmandos como a CIT. 

Cabe aos profissionais de saúde tomarem para si a tarefa de educação 

política de seus pacientes. 

3.3.2 A arte como ferramenta do enfermeiro  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta que 10% da 

população global sofre de algum distúrbio de saúde mental, aproximadamente 

700 milhões de pessoas, representando um terço do total de casos de doenças 

não transmissíveis. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 

75% a 85% das pessoas que sofrem desses males não têm acesso a tratamento 

adequado. No Brasil, a estimativa é de que 23 milhões de pessoas passem por 

tais problemas, sendo ao menos 5 milhões em níveis de moderado a grave 

(MELO et al., 2015; WHO, 2014).  

Levando em conta os dados alarmantes e o processo de 

desinstitucionalização, humanizar a assistência em saúde mental é uma das 

prioridades do sistema de saúde. Logo, criar um meio que favoreça o diálogo 

e a troca entre profissional e usuário é fundamental para se oferecer um 

cuidado efetivo durante o tratamento. Os valores que norteiam a Política 

Nacional de Humanização (PNH) da assistência são a autonomia, o 



protagonismo dos sujeitos e a participação coletiva nas práticas em saúde 

(BRASIL, 2015).  

De acordo com Oliveira e Fortunato (2014, p.69), “a importância do 

referencial humanístico para a enfermagem é possibilitar o resgate da 

subjetividade do sujeito, isto é, a mudança de um olhar clínico para um olhar 

compreensivo”. O tratamento centrado no modelo humanista tem seu foco na 

terapia e na potencialidade que existe no próprio ser humano. Fazendo um elo 

entre esses dois pontos, é possível promover um meio para que o indivíduo 

29 enfrente desafios e obstáculos que, por ventura, possam surgir no decorrer 

do quadro clínico (BRASIL, 2015).  

O enfermeiro tem seu papel como agente terapêutico e a base dessa 

terapia é a relação com o usuário e a compreensão do seu comportamento, 

algo desafiante na enfermagem em saúde mental. Nesse sentido, o objetivo 

da enfermagem não é apenas o diagnóstico clínico ou a intervenção 

medicamentosa, mas sim o compromisso com a qualidade de vida do ser 

(DANTAS, 2015) 

As atividades artísticas na saúde mental podem ser compreendidas 

como práticas de promoção da subjetividade e da criatividade, sendo um 

dispositivo propício à livre imaginação e contribuindo para a promoção de 

cuidados e qualidade de vida (TAVARES, 2003). 

Temos instituído nos serviços substitutivos, o espaço das oficinas 

terapêuticas que podem ser ferramentas para o enfermeiro realizar seu 

trabalho de modo com apoio de algum viés artístico.  

As oficinas terapêuticas são uma das principais formas de tratamento 

oferecido nos CAPS, estes têm, frequentemente, mais de um tipo de oficina 

terapêutica, as quais são atividades realizadas em grupo com a presença e a 

orientação de um ou mais profissionais, monitores e/ou estagiários. Nas 

oficinas, realizam-se vários tipos de atividades que devem ser definidas 

através do interesse e da demanda dos usuários, estas objetivam a promover 

melhorias na qualidade de vida dos usuários, além de contribuir na reinserção 

social destes pelo acesso ao trabalho e ao lazer, propiciando o exercício 

coletivo da cidadania (BRASIL, 2004). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Será realizado uma pesquisa documental. O uso de documentos em 

pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de informações que deles 

podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das Ciências 

Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja 

compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. Por 

exemplo, na reconstrução de uma história vivida, 

 [...] o documento escrito constitui uma fonte 

extremamente preciosa para todo pesquisador nas 

ciências sociais. Ele é, evidentemente, 

insubstituível em qualquer reconstituição referente 

a um passado relativamente distante, pois não é 

raro que ele represente a quase totalidade dos 

vestígios da atividade humana em determinadas 

épocas. Além disso, muito frequentemente, ele 

permanece como o único testemunho de atividades 

particulares ocorridas num passado recente 

(CELLARD, 2008.p. 295).  

Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisa é que ele 

permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. A análise 

documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução 

de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas, entre outros. (CELLARD, 2008). 

“A técnica documental vale-se de documentos originais, que ainda não 

receberam tratamento analítico por nenhum autor. [...] é uma das técnicas 

decisivas para a pesquisa em ciências sociais e humanas” (HELDER, 2006:1-

2). E temos o olhar de Kelly apud Gauthier (1984 p.296) 

Trata-se de um método de coleta de 

dados que elimina, ao menos em parte, a 

eventualidade de qualquer influência – 

presença ou intervenção do pesquisador – 

do conjunto das interações, 



acontecimentos ou comportamentos 

pesquisados, anulando a possibilidade de 

reação do sujeito à operação de medida. 

 

 Recuperar a palavra “documento” é uma maneira de analisar o conceito e 

então pensarmos numa definição: “documento: 1. declaração escrita, 

oficialmente reconhecida, que serve de prova de um acontecimento, fato ou 

estado; 2. qualquer objeto que comprove, elucide, prove ou registre um fato, 

acontecimento; 3. arquivo de dados gerado por processadores de texto” 

(HOUAISS, 2008p.260).  

Cellard (2008) orienta sobre a avaliação preliminar dos documentos. 

Tal avaliação constitui a primeira etapa de toda a análise documental que se 

aplica em cinco dimensões:  

o O contexto 

É primordial em todas as etapas de uma análise documental que se 

avalie o contexto histórico no qual foi produzido o documento, o universo 

sócio-político do autor e daqueles a quem foi destinado, seja qual tenha sido 

a época em que o texto foi escrito. 

o O autor (ou os autores) 

 Não se pode pensar em interpretar um texto, sem ter previamente uma 

boa identidade da pessoa que se expressa, de seus interesses e dos motivos 

que a levaram a escrever. Cellard (2008) acreditar ser “bem difícil 

compreender os interesses de um texto, quando se ignora tudo sobre aquele 

ou aqueles que se manifestam, suas razões e as daqueles a quem eles se 

dirigem” (p. 300). 

o A autenticidade e a confiabilidade do texto 

Cellard (2008 p.301) nos lembra que “é importante assegurar-se da 

qualidade da informação transmitida”. Para ele, não se deve esquecer de 

verificar a procedência do documento. 

o A natureza do texto 

Cellard (2008) cita um exemplo para facilitar a compreensão dessa 

dimensão: “é o caso, entre outros, de documentos de natureza teológica, 

médica, ou jurídica, que são estruturados de forma diferente e só adquirem 



um sentido para o leitor em função de seu grau de iniciação no contexto 

particular de sua produção” (p. 302). 

o Os conceitos-chave e a lógica interna do texto 

Para Silva, Almeida e Guindani (2009 p. 10) “Delimitar 

adequadamente o sentido das palavras e dos conceitos é, aliás, uma 

precaução totalmente pertinente no caso de documentos mais recentes 

nos quais, por exemplo, utiliza-se um “jargão” profissional específico, 

ou nos que contém regionalismos, gíria própria e meios particulares, 

linguagem popular, etc. Deve-se prestar atenção aos conceitos-chave 

presentes em um texto e avaliar sua importância e seu sentido, 

segundo o contexto preciso em que eles são empregados.” 

 

4.2 FONTES DE DADOS 

Serão analisados documentos dos três cursos de especialização na 

modalidade Residência Multiprofissional em Saúde Mental que acontecem 

na cidade do Rio de Janeiro. São eles: Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde Mental do Instituto Municipal Philippe Pinel da 

Secretaria Municipal de Saúde, Curso de Especialização Integrado em Saúde 

Mental na Modalidade de Residência Integrada e Multiprofissional em Saúde 

Mental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Residência 

Multiprofissional em Saúde Mental no Instituto de Psiquiatria-IPUB da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Os documentos analisados serão: os programas políticos pedagógicos 

dos cursos, disciplinas oferecidas, ementas de disciplinas, carga horária 

teórica dos cursos.  

Analisaremos as ementas com base nas diretrizes da residência e nos 

princípios da reforma psiquiátrica e parâmetros extraídos da revisão de 

literatura sobre o papel da enfermagem psiquiátrica. 

A escolhas desses três programas se justifica por que ser os únicos três 

programas disponíveis para a formação de enfermeiros especialistas na 

modalidade Residência Multiprofissional em Saúde Mental oferecidos no 

município do Rio de Janeiro tendo assim cobertura total para análise. 

4.3 FORMAS DE OBTENÇÃO DOS MATERIAIS PARA A 

PESQUISA 

Estratégias para obtenção dos documentos serão:  



o Busca nos sites das instituições; 

o E-mail destinados a coordenação dos programas solicitando 

os programas políticos pedagógicos dos cursos, disciplinas 

oferecidas, ementas de disciplinas, carga horária teórica dos 

cursos; 

o Busca com egressos dos cursos citados dos referidos dados a 

serem verificados; 

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

Com base na análise documental segundo Cellard (2008p.303) “feito 

a seleção e análise preliminar dos documentos, o pesquisador procederá à 

análise dos dados: “é o momento de reunir todas as partes – elementos da 

problemática ou do quadro teórico, contexto, autores, interesses, 

confiabilidade, natureza do texto, conceitos chave”. 

 Seguiu-se as seguintes as tapas para tratamento e análise dos dados: 

a) Comparar os programas políticos pedagógicos; 

b) Construção de quadros comparativos entre os três programas 

estudados; 

 

 

4.5 INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  Os dados analisados foram interpretados a luz da Resolução da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e da Reforma 

Psiquiátrica. 

4.6 ORGANIZAÇÃO DE PRODUTO:  PROPOSTA DE CURSO DE 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROGRAMAS DE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL 

 Com base na análise realizada será desenvolvida uma proposta de 

Curso visando à formação pedagógica enfermeiros futuros preceptores 

especialistas em saúde mental. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

Com base na análise dos programas selecionados, identifica-se que 

não há conteúdo relacionado a formação pedagógica para os futuros 

especialistas em saúde mental para atuar como preceptor nesse campo, o que 

reproduz a lógica atual onde os enfermeiros não têm o preparo específico para 

receber os residentes.  

Fato esse que interfere profundamente na qualidade da formação do 

especialista em saúde mental que, assim que formado, irá ser preceptor em 

seu campo de trabalho. A falta da formação pedagógica para desenvolver 

processos de ensino aprendizagem fará com que esses futuros profissionais 

do SUS passe a mediar seu papel de formador apenas pela sua experiencia 

pessoal profissional, reproduzindo a experiencia. Existe uma gama de 

conhecimento disponíveis para intensificar esse processo de ensino 

aprendizagem que não lhes foi ofertado durante carga horária total de 5.760 

(cinco mil, setecentos e sessenta) horas, sendo 60 (sessenta) horas semanais 

e com concessão de uma bolsa de estudos mensal no valor de R$ 3.330,43 

(três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos). 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Em anexo se encontra os projetos políticos pedagógicos, ementas e 

bibliografias das disciplinas. 

Quadro -A Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental do 

Instituto Municipal Philippe Pinel da Secretaria Municipal de Saúde 

Disciplinas ofertadas no 1º ano Disciplinas ofertadas no 2º ano 

Atenção à Crise 30 h 

Ementa: Disponibilizada aos alunos 

Bibliografia:  Não disponibilizada aos alunos 

A Clínica da atenção psicossocial para 

Criança e Adolescente 52h  

Ementa: Disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

Atenção Básica   12h  Clínica Álcool e Drogas 



Ementa: Disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 

Bibliografia:  Não disponibilizada aos alunos 

Introdução à Clínica das Neuroses 30h 

Ementa: Disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

Políticas Públicas  

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 

Bibliografia:  Não disponibilizada aos alunos 

Saúde Mental e Atenção Primária 21h  

Ementa: Disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

Grupalidade na Clínica e na Gestão 21h 

Ementa: Disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

A prática dos núcleos de especialidade no 

campo da saúde mental 20h 

Ementa: Disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

 

Disponibilizado aos alunos o Programa 

político-pedagógico do curso? 

SIM 

 

 

Carga horária total: 113h  Carga horária total: 73h informadas por 

documentos 

Ano de início do programa:  2010  

 

Quadro -B Curso de Especialização Integrado em Saúde Mental na 

Modalidade de Residência Integrada e Multiprofissional em Saúde Mental - 

UERJ. 

Disciplinas ofertadas no 1º ano Disciplinas ofertadas no 2º ano 

Constituição do Campo da Saúde Mental e 

Movimento da Reforma Psiquiátrica – 45 h 

Ementa: Disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em 

Saúde Mental – 30h 

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

Políticas Públicas de Saúde e Saúde Mental 

no Brasil- 45h 

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 

Bibliografia:  Não disponibilizada aos alunos 

Fundamentos da Clínica Psicanalítica 45h 

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

CAPS: Clínica e Território – 30 h 

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 

Bibliografia:  Não disponibilizada aos alunos 

Orientação de Trabalho de Conclusão I/II 

45h 

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

Fundamentos da Clínica Psicanalítica – 45h 

 

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 

Bibliografia:  Não disponibilizada aos alunos 

 

Oficinas Teórico-Práticas II - Atividade 

integrada ao PET-Saúde – GraduaSUS da 

UERJ-45h 

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

Psiquiatria e Subjetividade – 30 h(eletiva) 

 

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 

Seminários Avançados em Saúde Mental – 

30h 

Ementa: Não disponibilizada aos alunos 



Bibliografia:  Disponibilizada aos alunos 

 

Bibliografia: Disponibilizada aos alunos 

Disponibilizado aos alunos o Programa 

político-pedagógico do curso? 

Programa não possui 

 

 

Carga horária total: 195 h  Carga horária total: 195 h  

Ano de início do programa: 2012  

 

Quadro – C Residência Multiprofissional em Saúde Mental no Instituto de 

Psiquiatria-IPUB/UFRJ 

Disciplinas ofertadas no 1º ano Disciplinas ofertadas no 2º ano 

Psicopatologia 34h 

Ementa e Bibliografia: Disponibilizada aos 

alunos por meio de google drive  

Não foi possível acesso para pesquisa 

 Não foi possível acesso para pesquisa das 

disciplinas oferecidas no 2º ano de formação. 

Grupos e Coletivos 08h 

Ementa e Bibliografia: Disponibilizada aos 

alunos por meio de google drive  

Não foi possível acesso para pesquisa 

 

Experimentações Coletivas 20h 

Ementa e Bibliografia: Disponibilizada aos 

alunos por meio de google drive  

Não foi possível acesso para pesquisa 

 

Terapia Ocupacional Aplicada à Saúde 

Mental 08h 

Ementa e Bibliografia: Disponibilizada aos 

alunos por meio de google drive  

Não foi possível acesso para pesquisa  

 

Enfermagem aplicada à saúde Mental 09h 

Ementa e Bibliografia: Disponibilizada aos 

alunos por meio de google drive  

Não foi possível acesso para pesquisa 

 

História da Psiquiatria e Reforma 

Psiquiátrica 10h 

Ementa e Bibliografia: Disponibilizada aos 

alunos por meio de google drive  

Não foi possível acesso para pesquisa 

 

Modulo CAPS 10h 

Ementa e Bibliografia: Disponibilizada aos 

alunos por meio de google drive  

Não foi possível acesso para pesquisa 

 



Clínica e Política dos processos de 

desinstitucionalização 12h  

Ementa e Bibliografia: Disponibilizada aos 

alunos por meio de google drive  

Não foi possível acesso para pesquisa 

 

Módulo de Álcool e Drogas 10h 

Ementa e Bibliografia: Disponibilizada aos 

alunos por meio de google drive  

Não foi possível acesso para pesquisa 

 

Psicologia e o Campo da saúde Mental 16h 

 

 

Seminário Clínico 30 (encontros) 45h   

Disponibilizado aos alunos o Programa 

político-pedagógico do curso? 

SIM 

 

Carga horária total: 182 h  Carga horária total:  

Ano de início do programa: 2012  

 

5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para um melhor ensino prático Perrenoud (2002) discorre sobre a 

necessidade da formação pedagógica do enfermeiro docente ser baseada em 

competências. 

O autor propõe Dez Grandes Famílias de Competências sendo que 

para cada grande família está subdivide-se em subfamílias que ao integrar-se 

propõe um ensino voltado ao desenvolvimento de competências tanto no 

oficio docente quanto discente. São elas: Organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; Administrar a progressão das aprendizagens; Conceber e fazer 

evoluir os dispositivos de diferenciação; Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e em seu trabalho; Trabalhar em equipe; Participar da 

administração da escola; Informar e envolver os pais; Utilizar novas 

tecnologias; Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

Administrar sua própria formação contínua. (Perrenoud, 2000, p.12-12). 

Se a abordagem por competências não passar de uma linguagem da 

moda, ela modificará apenas os textos e será rapidamente esquecida. Se sua 

ambição for a transformação das práticas, ela passará a ser uma reforma do 

terceiro tipo, que não pode economizar um debate sobre o sentido e as 

finalidades das academias e, tampouco, instalar-se em um profundo divórcio 



entre aquilo que os docentes pensam e aquilo que o sistema espera dela. 

Construir competências desde a escola requer paciência e longo tempo 

(Perrenoud, 1999). 

Com a pluralidade de significados atribuídos à palavra competência, 

Perrenoud (1999, p. 7), prefere defini-la como: “uma capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em conhecimento, 

mas sem limitar-se a eles”. Esse mesmo autor (Perrenoud, 2000, p. 13), em 

outro momento diz que: “a competência profissional consiste na busca de um 

amplo repertório de dispositivos e de sequência na sua adaptação ou 

construção, bem como, na identificação, com tanta perspicácia quanto 

possível, que mobilizam e ensinam”. Todavia, ratifica que essa competência 

é uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar 

um tipo de situação-problema. 

Souza e Valente (2017) mostram que ao compreender que o 

ensino de enfermagem se dá em ambiente específico seja na sala de 

aula ou no campo prático, devem ser acionadas estratégias de ensino 

que possam contemplar a complexidade daquilo que esteja 

ensinando. Essa associação possibilita dentro do ensino de 

Enfermagem, seja no campo Educacional, Assistencial ou Gerencial 

um pensar e um agir pautados na ação ética e política, viabilizando 

um profissional reflexivo, competente e mais autônomo (Lessa; 

Araújo, 2013). 

A CNRMS (2012) que os Programas de Residências 

Multiprofissionais em Saúde devem ser orientado por estratégias pedagógicas 

capazes de utilizar e promover cenários de aprendizagem configurados em 

itinerário de linhas de cuidado nas redes de atenção à saúde, adotando 

metodologias e dispositivos da gestão da clínica ampliada, de modo a garantir 

a formação fundamentada na atenção integral, multiprofissional e 

interdisciplinar. Essa indicação não é acompanhada de uma forma para essas 

estratégias pedagógicas serem aplicadas.  

As competências necessárias para um ensino prático de qualidade 

estão ausentes nos programas de residência multiprofissionais em saúde 

mental estudados.  Um dos programas estudados mesmo tendo formado sua 

em sua quinta turma de residentes não possuem um PP, utilizam um PP geral 



da Universidade, dificultando assim um olhar diferenciado para a formação 

de ser residentes e suas especificidades. 

Observamos que a carga horária teórica é respeitada nos três cursos. 

Disciplinas essencias como Políticas Públicas, Reforma Psiquiátrica e 

Psicopatologias são presentes nos três programas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PRODUTO 

6.1 REFERENCIAL TEÓRICO DO PRODUTO 

Já estando em uma fase avançada da formação é importante valorizar 

a aprendizagem significativa. As pessoas não querem mais partir apenas de 

um referencial teórico, elas devem valorizar suas próprias experiencias e essa 

experiência deve ser otimizada e aproveitada ano processo de ensinagem nos 

conteúdo a serem ensinado aos alunos. Partimos dos princípios do 

pensamento de David Paul Ausubel que vai mediar o produto.  

Às metodologias ativas favorecem a abordagem da aprendizagem 

significativa vindo a somar para o produto final. 

6.1.1-David Ausubel e a aprendizagem significativa 

6.1.2 - Pedagogia da Problematização e uso de metodologias ativas 

  

 

6.2 DETALHAMENTO DO PRODUTO 

Diante deste contexto delimitamos como problema de estudo a 

capacitação do enfermeiro no nível de especialista para atuar como preceptor 

em residência multiprofissional em saúde mental.  

Embora essa capacitação seja desejável para todos os especialistas, 

uma vez que o SUS é uma escola e é o serviço que mais emprega enfermeiros 



no Brasil, este estudo limitou-se a refletir sobre a formação pedagógica do 

enfermeiro especialista em saúde mental pela modalidade residência 

multiprofissional. 

Para responder o problema acima delimitado, desenvolvemos como 

proposta de produto desse trabalho um módulo de ensino teórico-prático para 

os futuros enfermeiros especialistas em saúde mental que contemplem os 

modos elencados na problematização. O modulo será oferecido aos 

coordenadores dos programas de residência com o intuito de ser aplicado no 

último semestre do curso de especialização. 

 

TÍTULO:  

 O jogo virou: O Enfermeiro Especialista em Saúde Mental como preceptor 

no SUS 

EMENTA:  

 - Pedagogia da Problematização e uso de metodologias ativas; Dialogicidade 

no processo de ensino; Interdisciplinaridade no campo da saúde mental. 

REFERÊNCIAS: Metodologia da Problematização  

METODOLOGIA e PROPOSTA:  

Valendo-nos do Arco de Maguerez sugerimos que sejam realizados três 

encontros de modo a: 

- Descrever as etapas e características da metodologia da problematização 

com o arco de Maguerez para ensino dos conteúdos: Elementos necessários 

para uma aprendizagem significativa; como trabalhar interprofissionalidade; 

como trabalhar interprofissionalidade; como estar no território da loucura. 

JUSTIFICATIVA: A falta de conteúdos relacionados a formação pedagógica 

para os futuros especialistas em saúde mental para sustentar sua futura 

atuação como preceptor nesse campo. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Utilizar a própria prática formativa na condição de especialista para 

desenvolver competências pedagógicas.  

Momento de dispersão entre o primeiro e segundo encontro:  

1º Trabalho: Entrevistar seu preceptor e outros colegas multiprofissionais 

sobre quais elementos formativos estão presentes e/ou ausentes no momento 

do curso. 

Momento de dispersão entre o segundo e terceiro encontro: 



2º Trabalho: Plano de intervenção 

Formando assim enfermeiros preceptores capazes de mediante a identificação 

de um problema, intervir na realidade para modificá-la. 

 

 

 

 

 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Recomenda-se aos coordenadores de programas de residência visando 

a credibilidade, visibilidade do curso a disponibilização dos projetos político 

pedagógicos no site dos programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – PREFEITURA    



 

 

  

ANEXOS   - UERJ 

ANEXO I – EMENTA E BIBLIOGRAFIA – UERJ 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO INTEGRADO EM 
SAÚDE MENTAL NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA 
INTEGRADA E MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

MENTAL 

 
Módulo I: Saúde Coletiva e Saúde Mental 
Disciplina 1: Constituição do Campo da Saúde Mental e Movimento da Reforma 
Psiquiátrica  
Professores: Marco José Duarte e convidados 
Carga Horária: 45 h 
Horário: 4º feira – 16 às 19 horas  
Período: 2016.2 (R1) 

I. Ementa: 

 
Objetivo: Conhecer e analisar os fundamentos teóricos e históricos que 
caracterizam a constituição do campo da saúde mental, do paradigma psiquiátrico 
moderno até as principais experiências de Reforma Psiquiátrica, situando 
historicamente os principais conceitos e sua influência para a realidade brasileira de 
consolidação do movimento de Reforma Psiquiátrica.  
 
Conteúdo: Resgate histórico das condições históricas do nascimento do paradigma 
psiquiátrico moderno. As principais tendências e experiências da Reforma 
Psiquiátrica internacional, mapeando a diversidade dos conceitos e modelos de sua 
constituição: Comunidade Terapêutica, Psicoterapia Institucional, Psiquiatria de 
Setor, Psiquiatria Comunitária, Anti-Psiquiatria e Psiquiatria Democrática. A 
particularidade do caso brasileiro, a partir da década de 70 até à institucionalização 
e consolidação da Reforma Psiquiátrica em contexto de SUS e da Lei 10.216/01 e 
Portarias do MS. 

II. Conteúdo Programático: 

Unidade I – Aproximações Histórico-Conceituais: Do paradigma 
psiquiátrico ao campo da Saúde Mental.   

1.1. Breve história da psiquiatria e a temática da loucura 

1.2. As críticas e as tendências internacionais de Reforma Psiquiátrica 
na Saúde Mental 

1.3. O debate da Reabilitação Psicossocial mundial e os organismos 
internacionais 

UNIDADE II – Movimento Antimanicomial e Reforma Psiquiátrica: 
O caso brasileiro. 



2.1. Da crise da DINSAM à Constituição do Movimento da Luta 
Antimanicomial 

2.2. O modelo assistencial da atenção psicossocial e o modelo 
hospitalocêntrico-manicomial   

2.3. As legislações do campo da Saúde Mental e as Conferências 
Nacionais de Saúde Mental 

III. Bibliografia: 
AMARANTE, P. O Homem e a serpente - Outras histórias para a loucura 
e a psiquiatria. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 1996.  
____________. (Org). Loucos pela vida: uma trajetória da reforma 

psiquiátrica no Brasil. 2a ed. Rio de Janeiro, Ed. FIOCRUZ,1998.  
____________. Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1994. 
___________. “Loucura, Cultura e Subjetividade: Conceitos e 

Estratégias, Percursos e Atores da Reforma Psiquiátrica 
Brasileira”. In: FLEURY, Sônia (org) Saúde e Democracia: A Luta 
do CEBES. São Paulo: Lemos, 1997. 

___________. (Coord.). Saúde Mental, Políticas e Instituições. Rio de 
Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2003. 

___________ . (Org). Ensaios: Subjetividade, Saúde Mental e 
Sociedade. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2000.  

___________. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2007.  

BASAGLIA, Franco. A Instituição Negada. Rio de Janeiro: Ed. 
Graal,1985. 
___________. Escritos selecionados em saúde mental e reforma 

psiquiátrica. Rio de Janeiro: Garamond, 2005.   
BEZERRA Jr., Benilton e AMARANTE, Paulo (orgs). Psiquiatria Sem 

Hospício: Contribuições ao Estudo da Reforma Psiquiátrica. Rio 
de Janeiro: Relume Dumará, 1992. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Relatório da I Conferência Nacional de 
Saúde Mental. 1987. 

_______. Relatório da II Conferência Nacional de Saúde Mental. 
1992. 

_______. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONSELHO NACIONAL DE 
SAÚDE. Comissão Organizadora da III CNSM. Relatório Final da 
III Conferência Nacional de Saúde Mental. Brasília, 11 a 15 de 
dezembro de 2001. Brasília: Conselho Nacional de 
Saúde/Ministério da Saúde, 2002. 

______. Relatório da IV Conferência Nacional de Saúde Mental – 
Intersetorial. Brasília: MS, 2010. 

______. Lei 10.216 de 06 de abril de 2001. Brasília: MS, 2001. 
______. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA EXECUTIVA. 

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. Legislação em Saúde 
Mental: 1990-2004. Brasília, Ministério da Saúde, 2004. 

_____. Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil. 
Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma dos 
Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. 
Brasília, novembro de 2005. 



CAPONI, S. Do tratamento moral à psiquiatria ampliada. In: CAPONI, S. 

Loucos e Degenerados: uma genealogia da psiquiatria ampliada. Cap.1, 

p.31-57. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2012. 

CASTEL, R. A Gestão dos Ricos: Da Anti-Psiquiatria a Pós-
Psicanálise. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987. 

_________. A Ordem Psiquiátrica: A Idade de Ouro do Alienismo. Rio 
de Janeiro: Ed. Graal,1978.   

COOPER, D. Psiquiatria e Antipsiquiatria. São Paulo: Perspectiva, 1973. 

DELGADO, J. (org). A Loucura na sala de jantar. São Paulo,Ed. 
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IV. Encaminhamentos Didático-Pedagógicos: 
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PLANEJAMENTO DAS AULAS 
 
SETEMBRO 
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Mourão. Reforma Psiquiátrica, Tempos Sombrios e Resistência. 
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(2) 21 – Apresentação do Programação da Disciplina 
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Janeiro, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n12/02 
GRUPO 4 (1 Residente) - DUARTE, M. J. O. Movimentos e Lutas na 
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Em Pauta - Revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ, 25, 
julho de 2010. Rio de Janeiro, p. 131-150. Disponível em: 
http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/view/2888/2082  
 
DEZEMBRO 
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(17) 21 – Continuidade se precisar 
 
JANEIRO 
23 –Entrega do Trabalho Final – ARTIGO (Na disciplina para R2: 
Oficina Teórico-Prática I, segundas-feiras, das 17 às 19 horas na 
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ANEXO II – EMENTA E BIBLIOGRAFIA -UERJ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO INTEGRADO EM 
SAÚDE MENTAL NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA 
INTEGRADA E MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

MENTAL 

 
Módulo II: Clínica da Atenção Psicossocial 
Disciplina 2: Novos Dispositivos da Atenção Psicossocial  
Professores: Marco José Duarte e convidados 
Carga Horária: 30 h 
Horário: 3ª feira – 18:45 às 21:45 horas 
Período: 2017.1 (R1 - 2017 e R2 - 2016) 

I. Ementa: 
 
Objetivo: Elaborar questões investigativas sobre a clínica da atenção 
psicossocial, a partir dos novos dispositivos da atenção psicossocial e suas 
diferentes dimensões e interfaces no campo da saúde mental, bem como 
problematizar os desafios postos ao modo psicossocial na política de saúde 
mental. 
 
Conteúdo: O trabalho clínico e as demandas para o modelo de atenção 
psicossocial de base territorial: serviços residenciais terapêuticos; as 
cooperativas de trabalho; as oficinas de geração de renda e trabalho; gestão 
do cuidado e de recursos na comunidade/território.  
 

II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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Unidade I – A Estratégia Atenção Psicossocial: Fundamentos e 
dispositivos do modelo de atenção psicossocial 
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COSTA-ROSA, Abílio. O Modo Psicossocial: Um paradigma das 

práticas substitutivas ao modo asilar. In: AMARANTE, Paulo 
(org) Ensaios: Subjetividade, Saúde Mental e Sociedade. Rio de 
Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2000. Disponível em: 
http://books.scielo.org/id/htjgj/pdf/amarante-9788575413197-
09.pdf  

COSTA-ROSA, Abílio da. Atenção Psicossocial além da Reforma 
Psiquiátrica. São Paulo: Ed. UNESP, 2013. Disponível em: 
http://medicalizacao.org.br/wp-content/uploads/2014/08/0.-
Costa-Rosa-A.-Aten%C3%A7%C3%A3o-Psicossocial-
al%C3%A9m-da-Reforma-Psiqui%C3%A1trica-vers%C3%A3o-
revisada.pdf  

FIGUEIRÓ, R. de A.; DIMENSTEIN, M. O Cotidiano de usuários de 
CAPS: Empoderamento ou captura? In: Fractal – Revista de 
Psicologia, v.22, n.2, pp. 431-446, maio/agosto, 2010. 
Disponível em: 
http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/Fractal/article/vi
ew/313/441  

LIMA, E. M. F de A. e YASUI, Silvio. Territórios e sentidos: espaço, 
cultura, subjetividade e cuidado na atenção psicossocial. In: 
Revista Saúde em Debate (38), n. 102, Rio de Janeiro, jul/set, 
2014, pp. 593-606. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38n102/0103-1104-sdeb-38-102-
0593.pdf  

SEVERO, A. K.; DIMENSTEIN, M. Rede e intersetorialidade na 
atenção psicossocial: contextualizando o papel do ambulatório 
de saúde mental. In: Psicologia: Ciência e Profissão, 31(3), 640-
655, Brasília, 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
98932011000300015 

YASUI, S; COSTA-ROSA, A. A Estratégia Atenção Psicossocial: 
Desafio na prática dos novos dispositivos de saúde mental. In: 
Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v.32, n.78/79/80, jan/dez, 
2008, pp.27-37. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/pdf/4063/406341773003.pdf  

 

Unidade II – Cidadania e Direitos Humanos: A Desinstitucionalização 
na Saúde Mental 

 
Textos-Base: (Leitura Obrigatória)  
 
AMORIM, A. K. de M. A.; DIMENSTEIN, M. Desinstitucionalização em 

saúde mental e práticas de cuidado no contexto do serviço 
residencial terapêutico. In: Ciência & Saúde Coletiva, 14 (1): 
195-204, 2009. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csc/v14n1/a25v14n1.pdf  



GONDIM, G. M. M. & MONKEN, M. Territorialização em Saúde. In 
PEREIRA, I. B. P; LIMA, J. C. F. Dicionário da Educação 
Profissional em Saúde. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008, p. 392-
398). Disponível em: 
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tersau.html  

KINOSHITA, R.T. Contratualidade e Reabilitação Psicossocial. In 
PITTA, A. (Org.), Reabilitação Psicossocial no Brasil. 4ª ed. São 
Paulo: HUCITEC, 2016. (p. 19-26) 

VECCHIA, M. D.; MARINS, S.T. F. (2009). Desinstitucionalização dos 
cuidados a pessoas com transtornos mentais na atenção básica: 
aportes para a implementação de ações. In: Interface – 
Comunicação, Saúde, Educação, 3(28), p.151-64. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/icse/v13n28/v13n28a13.pdf  

 

Unidade III – A territorialização do cuidado e a RAPS 

AMARANTE, Paulo. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de 
Janeiro: EdFIOCRUZ, 2007. 
KIMATI, Marcelo Dias (org). Dispositivos de Atenção em Saúde 

Mental e seus desafios. Natal: Ed UNP, 2013. 
LIMA, E. M. F de A. e YASUI, Silvio. Territórios e sentidos: espaço, 

cultura, subjetividade e cuidado na atenção psicossocial. In: 
Revista Saúde em Debate (38), n. 102, Rio de Janeiro, jul/set, 
2014, pp. 593-606. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38n102/0103-1104-sdeb-38-102-
0593.pdf  

GRIGOLO, Tânia, DELGADO, Pedro Gabriel e SCHMITD, Moema B. 
Avaliar-CAPS: Um retrato do funcionamento da rede de serviços 
substitutivos. In: CAMPOS, Florianita Braga e LANCETTI, 
Antonio (Orgs). SaúdeLocura (9). São Paulo: HUCITEC, 2010, 
pp. 371-389. 

PAULON, Simone e NEVES, Rosane. Saúde Mental na Atenção 
Básica: A territorialização do cuidado. Porto Alegre: Sulinas, 
2013. 

 

III. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 
 

BRASIL. MS/GM. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. 
______. A política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral aos 

Usuários de Álcool e outras Drogas. Brasília, Ministério da Saúde, 
2004.  

______. Álcool e redução de danos: uma abordagem inovadora para países 
em transição. Brasília, Ministério da Saúde, 2004.  

______ Residências Terapêuticas: o que são e para que servem. Brasília, 
Ministério da Saúde, 2004. 

______ Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infanto-Juvenil. 
Brasília, Ministério da Saúde, 2005.  

______ Saúde Mental e Economia Solidária: Inclusão Social pelo Trabalho. 
Brasília, Ministério da Saúde, 2005. 

BRASIL. Plano Nacional de Inclusão de Ações de Saúde Mental na Atenção 
Básica. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/diretrizes.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38n102/0103-1104-sdeb-38-102-0593.pdf
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BRASIL. MS/SAS/DAB. Cadernos de Atenção Básica CAB: Saúde Mental. 
N.34. Brasília: MS, 2013. Disponível em:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basic
a_34_saude_mental.pdf 

DELGADO, P.G. “Instituir a desinstitucionalização: o papel das residências 
terapêuticas na Reforma brasileira”. In: Cadernos IPUB no 22 
Desinstitucionalização: a experiência dos serviços residenciais 
terapêuticos. Rio de Janeiro: IPUB/UFRJ, 2006.  

IPUB/UFRJ. Práticas Ampliadas em Saúde Mental: desafios e construções 
do cotidiano. N. 14. Rio de Janeiro: EdUFRJ, 1999. 

 

IV. ENCAMINHAMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
 
Aulas de forma expositiva, leitura e apresentação de textos na forma de 
seminários em grupos, com entrega de resenha, debate com profissionais 
convidados e exibição de filme-documentário.  
 
V. AVALIAÇÃO: O processo de avaliação desdobrar-se-á em três 
momentos: a presença, assiduidade, participação e freqüência em sala de 
aula, bem como o processo de ensino-aprendizagem ao término da 
disciplina e um trabalho escrito individual sobre um dos temas abordados. 

. 

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA 
 
MAIO 
(4) 2 – Paralisação 
(5) 9 – Roda de Conversa: Saúde Mental e Universidade 
(Faculdade de Direito/UERJ) 
(6) 16 – O Paradigma da Atenção Psicossocial. Convidada: A.S. 
Mestre Neylanza Micas Coe (CAPS UERJ). LOCAL: CAPS UERJ  
(7) 23 – Mesa Redonda Analise de Conjuntura e Luta 
Antimanicomial. LOCAL: IMPPinel 
(8) 25 – Mesa Redonda do NEPS/PET-Saúde/Residência 
Multi/CAPS UERJ (UERJ) 
(9) 30 - Aula Expositiva: Política de Saúde Mental Hoje 
 
JUNHO 
(10) 6 – Seminário Interno:  
COSTA-ROSA, Abílio da. Atenção Psicossocial além da Reforma 

Psiquiátrica. São Paulo: Ed. UNESP, 2013. Cap. 3. (Fabyane). - 
Resenha 

COSTA-ROSA, Abílio. O Modo Psicossocial: Um paradigma das 
práticas substitutivas ao modo asilar”. In: AMARANTE, Paulo 
(org.) Ensaios: Subjetividade, Saúde Mental e Sociedade. Rio de 
Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2000 (Thais). - Resenha 

FIGUEIRÓ, R. de A.; DIMENSTEIN, M. O Cotidiano de usuários de 
CAPS: Empoderamento ou captura? In: Fractal – Revista de 
Psicologia, v.22, n.2, pp. 431-446, maio/agosto, 2010. (Maria 
Carolina). – Resenha 

(11) 13 – Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) 
Convidada: A.S. Profa. Dra. Rachel Gouveia Passos (UFRRJ) e 
A.S. Mestranda Melissande Cristine C. Martins Alves (UERJ) 
(12) 20 – Território e Saúde: ESF, NASF e CAPS 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf


Convidada: A.S. Mestranda Luciana Cristina Teixeira da Silva 
(UERJ) e A.S. Marcia Barbosa Martins (CAP2.2) 
(13) 27 – A questão das drogas: O CAPSad em debate.  
Convidadas: A.S. Mestranda Raquel Coelho Correa de Araujo 
(UERJ) e A.S. Especialista Magda Costa Barreto (CAPSad Mané 
Garrincha) 
 
JULHO 
(14) 4 – CAPSIII (24 horas): Que dispositivo? 
Convidadas:  
(15) 11 – Jornada de Estudos & Debates:  
SEVERO, A. K.; DIMENSTEIN, M. Rede e intersetorialidade na 

atenção psicossocial: contextualizando o papel do ambulatório 
de saúde mental. In: Psicologia: Ciência e Profissão, 31(3), 640-
655, Brasília, 2011. (1 Residente – R2). – Resenha 

LIMA, E. M. F de A. e YASUI, Silvio. Territórios e sentidos: espaço, 
cultura, subjetividade e cuidado na atenção psicossocial. In: 
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ANEXO IV – IPUB  

Quadro de Disciplinas R1- 2016 – 1ª VERSÃO 
segunda  Quarta  Quinta   

13/03/1
6 

10-12h 

 16/03
/16 

8-10h 

Grupos e Coletivos  
Profº Júlio Verztman 

17/
03/
15 

 

Não 

10:30
h- 

12:30
h 

Experimentações 
Coletivas 

Ana Quintela 

21/03/1
6 

10-12h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

 
23/03
/16 

8-10h 

Grupos e Coletivos  
Profº Júlio Verztman 

24/
03/
15 

 

Não 
 

10:30
-

12:30
h 

Experimentações 
Coletivas 

Rodrigo Carancho 

28/03/1
6 

10-12h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

29, 30 e 31/03/16 
8-17h 

Seminário de Monografias da Residência Multiprofissional  
Auditório Icema de Oliveira  

 
 

04/04/1
6 

10-12h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 
 

 
06/04
/16 

8-10h 

Grupos e Coletivos 
Profº Júlio Verztman 

07/
04/
16 

Não  
 
 

10:30
-

12:30
h 

Experimentações 
Coletivas 

Ermínia Silva 
 

11/04/1
6 

10-12h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

13/04
/16 

8-10h 

Grupos e Coletivos 
Profº Júlio Verztman 

14/
04/
15 

 

 

10:30
-

12:30
h 

Experimentações 
Coletivas 

Mônica Rocha 

10:
30
h- 
12:
00
h 

Seminário Clínico – Paula 
Borsoi e Glória Marom 

18/04/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia 

20/04
/16 

8-12h 

Experimentações 
Coletivas 

Adriane Henderson 

21/
04/
16 

FERIADO Tiradentes 



Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

 10:
30
h- 
12:
00
h 

25/04/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

27/04
/16 

8-10h 

1-Terapia 
Ocupacional 

Aplicada à Saúde 
Mental 

Profª Renata Mecca  
e Lisete Vaz 

28/
04/
16 

 

10:30
-

12:30
h 

 1ª Políticas 
Públicas em Saúde 

Mental 
Prof.ª Paula 
Cerqueira 

10:
30-
12
h 

Seminário Clínico Paula 
Borsoi e Glória Marom 

02/05/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

04/05
/16 

8-10h 

2-Terapia 
Ocupacional 

Aplicada à Saúde 
Mental 

Profª Renata Mecca  

05/
05/
16 

 

10:30
-12h 

2ª Políticas Públicas 
em Saúde Mental 

Prof.ª Paula 
Cerqueira 

 

10:
30-
12
h 

Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

09/05/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

11/05
/16 

8-10h 

3-Terapia 
Ocupacional 

Aplicada à Saúde 
Mental 

Profª Renata Mecca  

12/
05/
16 

 

10:30
-12h 

3ª Políticas Públicas 
em Saúde Mental 

Prof.ª Paula 
Cerqueira 

 
 

10:
30-
12
h 

Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

16/05/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

18/05
/16 

4-Terapia 
Ocupacional 

Aplicada à Saúde 
Mental 

Profª Renata Mecca  

19/
05/
16 

 

10:30
-12h 

4ª Políticas Públicas 
em Saúde Mental 

Prof.ª Paula 
Cerqueira 

10:
30-
12
h 

Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

23/05/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

25/05
/16 

8-10h 

1- História da 
Psiquiatria e 

Reforma 
Psiquiátrica 

26/
05/
16 

FERIADO CORPUS 
CHRISTI 

 



Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

Profª Flávia 
Fasciotti 

8-
10
h 

10:30
-12h 

5ª Políticas Públicas 
em Saúde Mental 

Prof.ª Paula 
Cerqueira 

 

10:
30-
12
h 

30/05/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

01/06
/16 

8-10h 

2- História da 
Psiquiatria e 

Reforma 
Psiquiátrica 

Profª Flávia 
Fasciotti 

02/
06/
16 
8-
10
h 

 

10:30
-12h 

1-Enfermagem 
aplicada à saúde 
Mental Prof. José 

Carlos Lima 

10:
30-
12
h 

Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

06/06/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

08/06
/16 

3- História da 
Psiquiatria e 

Reforma 
Psiquiátrica 

Profª Flávia 
Fasciotti 

09/
06/
16 
8-
10
h 

 

10:30
-12h 

2-Enfermagem 
aplicada à saúde 
Mental Prof. José 

Carlos Lima 

10:
30-
12
h 

Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

13/06/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

15/06
/16 

3-Enfermagem 
aplicada à saúde 
Mental Prof. José 

Carlos Lima 

27/
05/
15 
8-
10
h 
 

 

 10:30
-12h 

4-Enfermagem 
aplicada à saúde 
Mental Prof. José 

Carlos Lima 

 
10:
30-
12
h 

Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

20/06/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

22/06
/16 

4- História da 
Psiquiatria e 

Reforma 
Psiquiátrica 

Profª Flávia 
Fasciotti 

  

10:30
-12h 

5-'Enfermagem 
aplicada à saúde 
Mental Prof. José 

Carlos Lima 

10:
30-
12
h 

Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 



27/06/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

29/06
/16 

5- História da 
Psiquiatria e 

Reforma 
Psiquiátrica 

Profª Flávia 
Fasciotti 

  

  

10:
30-
12
h 

Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

04/07/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

06/07
/16 

   

 Enfermagem 
aplicada à saúde 

Mental 
Prof. José Carlos 

Lima 

10:
30-
12
h 

Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

11/07/1
6 

10-12 h 

Psicopatol
ogia  

Dr. Carlos 
Eduardo 
Honorato 

 

13/07
/16 

   

  10:
30-
12
h 

Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

20/07/1
5 
 

RECES
SO 

20/07
/16 

RECESSO  RECESSO 

27/07/1
5 

RECES
SO 

27/07
/16 

RECESSO  RECESSO 

  03/08
/16 

Modulo CAPS  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

 Clínica e Política 
dos processos de 
desinstitucionaliza

ção 
Profª Patrícia 
Albuquerque 

13/08/1
3 

8-10h 

 10/08
/16 

 
Modulo CAPS 

 

 Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 



 Clínica e Política 
dos processos de 
desinstitucionaliza

ção 
Profª Patrícia 
Albuquerque 

20/08/1
3 

8-10h 

 17/08
/16 

Modulo CAPS  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

 Clínica e Política 
dos processos de 
desinstitucionaliza

ção 
Profª Patrícia 
Albuquerque 

 

27/08/1
3 

8-10h 

 24/08
/16 

Modulo CAPS  Psicologia e o Campo da 
saúde Mental 
Júlio Veztman 

  Clínica e Política 
dos processos de 
desinstitucionaliza

ção 
Profª Patrícia 
Albuquerque 

 Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  31/08
/16 

Modulo CAPS  Psicologia e o Campo da 
saúde Mental 
Júlio Veztman 

 Clínica e Política 
dos processos de 
desinstitucionaliza

ção 
Profª Patrícia 
Albuquerque 

 Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

 

  07/09
/16 

FERIADO  Psicologia e o Campo da 
saúde Mental 
Júlio Veztman 

  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  14/09
/16 

Módulo de Álcool e 
Drogas 

Profª Salette Barros 

 Psicologia e o Campo da 
saúde Mental 
Júlio Veztman 

 Clínica e Política 
dos processos de 
desinstitucionaliza

ção 
Profª Patrícia 
Albuquerque 

 Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

23/09/1
4 

Terça  

Fundament
os da 

Atenção 

21/09
/16 

Módulo de Álcool e 
Drogas 

Profª Salette Barros 

 Psicologia e o Campo da 
saúde Mental 
Júlio Veztman 



13:30 
às 

16:30 

Psicossoci
al 

Prof. Pedro 
Gabriel 

     Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  28/09
/16 

Módulo de Álcool e 
Drogas 

Profª Salette Barros 

 Psicologia e o Campo da 
saúde Mental 
Júlio Veztman 

    
 

 Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  05/10
/16 

Módulo de Álcool e 
Drogas 

Profª Salette Barros 

 Psicologia e o Campo da 
saúde Mental  
Júlio Veztman 

   Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  12/10
/16 FERIADO 

 Psicologia e o Campo da 
saúde Mental Júlio Veztman 

  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  19/10
/16 

  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

 Módulo de Álcool e 
Drogas 

Profª Salette Barros 

  26/10
/16 

  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

 

  02/11
/16 

FERIADO 
 

 Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  09/11
/16 

  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  16/11
/16 

  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  23/11
/16 

  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  30/11
/16 

  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  04/12
/16 

  Seminário Clínico –Paula 
Borsoi e Glória Marom 

  14/12
/16 

   

      
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 



Programa:        Turma 
(ANO): 2018 

RMSM  R1 

 
Campo:  

Saúde Mental 

 
Disciplina: 

Saúde Mental e Atenção Primária 

 
Responsável pela Disciplina: 

Ana Adler e Ana Cristina 

      
Data de Início:   Data de Término:  Carga Horária Total:  Total de 
aulas: 

03/05 21/06 21 horas 7 

 
Ementa: 

Compondo o primeiro ano de Residência em Saúde Mental apresentar e discutir a integração da saúde mental e 

atenção primária da perspectiva da Política Nacional de Atenção Básica Modelos de trabalho e integração em 

saúde mental e atenção primária.  Discutir o matriciamento como dispositivo na organização da rede de saúde, 

tanto pelo NASF quando pelo CAPS. Trabalhar as intervenções psicossociais: consulta conjunta, grupos, 

discussão de caso, visitas domiciliares, atividades pedagógicas, territorialidade, vínculo, integralidade do 

cuidado e autonomia. 

 
 
Objetivos: 

Apresentar e discutir a integração da saúde mental e atenção primária da perspectiva da Política Nacional de 

Atenção Básica. Discutir sobre a integração de diferentes processos de trabalho, como o NASF e Consultório na 

rua e seus modos de organização. Discutir integralidade, acessibilidade, territorialidade, equidade, 

intersetorialidade. Identificar as semelhanças e desafios da integração da saúde mental e atenção primária. 

Pensar intervenções psicossociais no contexto da atenção primária. 

 
 
Metodologia: 

Exposição dialogada,  discussão de textos, rodas de conversa e apresentação de casos. 

 
Tipo de Avaliação: 

Frequência, participação em sala de aula e trabalho escrito. 

 

 

 

Aula: 

1 

Data: 

03/05/18 

Horário: 
      14:00 às 17:00 

Local: 

IMPP 

Professor: 
Ana Adler e Ana Cristina 

 

Tema: Apresentação do módulo e introdução  

 

Aula: Data: Horário: Local: Professor: 



2 10/05/18 14:00 às 17:00 IMPP Fernanda Freitas 

Tema: A PNAB e a nova PNAB 

 

Aula: 

3  
Data: 

17/05/18 

Horário: 
14:00 às 17:00 

Local: 

IMPP 

Professor: 
Everson  

 

Tema: "Não é por falta do que fazer: algumas diretrizes para o cuidado e a gestão da SM na AB" 

 

Aula: 
4 

Data: 
24/05/2018 

Horário: 
14:00 às 17:00 

Local: 
IMPP 

Professor: 
Marcio Longo 

Temas: Matriciamento em saúde mental 

 

Aula: 
5 

Data: 
07/06/2018 

Horário: 
14:00 às 17:00 

Local: 
IMPP 

Professor: 
Natália e Marcela 

Tema: Território na Atenção Básica e Consultório na Rua 

 

 

Aula: 
6 

Data: 
14/06/2018 

Horário: 
14:00 às 

17:00 

Local: 
IMPP 

Professor: 
Preceptores NASF 

 
 

Roda de Conversa com preceptores NASF dos TETs 
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Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(2):399-407, fev, 2007 
https://www.scielosp.org/pdf/csp/2007.v23n2/399-407/PT 
Aula 2 
LEI Nº 8.080, de 19 DE SETEMBRO DE 1990 
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTRUBRO DE 2011 
PORTARIA Nº 3.124, DE 28 DEZEMBRO DE 2012  
PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 

Aula 3 
1. LEMKE, Ruben Artur; SILVA, Rosane Azevedo Neves da. Itinerários de 
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1103,  Dec.  2006. Disponível em: 
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81232006000400030&lng=en&nrm=iso>  
 
4. MACERATA, Iacã; DIAS, Rafael.Experiência e cuidado:a experimentação como 
via de composição entre Redução de Danos e Atenção Básica. In.: RAMMINGER, 
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1.Guia prático de matriciamento em saúde mental / Dulce Helena Chiaverini 
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