“A chegada em Manaus”
• Cadastramento
• Mesa de abertura e apresentação do MARACATU QUEBRA MURO
(Caps Silvério Tundis/ Manaus)

Rodas de conversa
Roda de conversa: Experiências PET no Processo de

Formação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial – II

• PET-SAÚDE E PET-REDES DE: MG, AL, CE,
PB, SP
• Débora única preceptora
• As formações multidisciplinar
• A demanda X a formação apropriada para
o SUS
• Necessidade de uma mudança curricular
• Ampliar o PET
• Presença maior de tutores.

Roda de conversa: Itinerários de cuidado em

Saúde Mental e o papel estratégico da Atenção
Básica: o existente, o criado, os entraves

• TRABALHOS COM A ATENÇÃO BÁSICA DE
: CE,RJ,RS,GUA-SP, SP E PB
• apresentação do ecomapa: Construção
• vulnerabilidades do território, da ascendência
da violência a também do tráfico de drogas
• Compreensão sobre o que é saúde mental
para os trabalhadores, revisão dos conceitos
ligados a saúde mental, dificuldade de
atendimento a população masculina e as
dificuldades no matriciamento.

• Presença maior de trabalhadores da rede

Percepção geral das duas rodas
• “a participação nas rodas de conversa e mesas redondas foram extremamente proveitosas não apenas pelas
temáticas abordadas, pelos relatos vindo de vários lugares do país com realidades muito distintas, como pela
metodologia utilizada que buscou privilegiar o debate, a reflexão e a troca de impressões e experiências”
• “A partir do debate geral, pudemos perceber que as dificuldades dos diversos estados brasileiros que
estavam presente na roda de conversa também se apresentam no território da Freguesia do Ó- Brasilândia,
que é um problema que perpassa o entendimento das equipes sobre o que é o cuidado em Saúde Mental e
também a forma de realização do trabalho de acompanhamento dos casos; percebemos que são questões
que merecem atenção e poderiam ser trabalhadas com as pessoas dos outros estados mais profundamente
por apresentarem-se como questões estruturais – principalmente a questão relativa ao matriciamento- e
não ligadas a apenas um território e a uma forma de trabalho”

• “Na discussão o que ficou mais acentuado era a dificuldade de formação para a saúde pública, mesmo
contendo uma necessidade grande considerando a quantidade de profissionais que se formam e são
captados pelo SUS, por conta de mercado de trabalho”

A vivência do congresso, de Manaus e
do debate da SM
• Os igarapés da formação da Saúde Mental
• “Do Tupi Igarapés, Significa, literalmente, "caminho de canoa". São braços ou canais de rios que se ligam em
outros rios. São navegáveis por pequenas embarcações e canoas e desempenham um importante papel
como vias de transporte e comunicação”
• “Uma grande parcela dos profissionais recém formados não vão para o SUS por afinidades ideológicas mas
sim por oportunidades de emprego. Percebi mais tarde frequentando outras mesas, que tal discussão
ecoava por todo congresso, sendo foco de discussão de grandes palestrantes como Ana Marta Lobosque,
que discute reformulação teórica do entendimento e acolhimento a saúde mental, trazendo um caso que
reflete sobre o conhecimento da antiga mais atual psicopatologia tentando explicar mas não dando conta,
dos “sofrimentos modernos” e Ernesto Venturini, que discute um tanto de que antes do CAPS é preciso se
preparar para ele. Discutindo-se também um “ abismo Inter geracional dos trabalhadores de S.M” (Torrenté,
2014) de um distanciamento da primeira e segunda geração de trabalhadores de Saúde Mental que
incorporavam, lutavam e criavam perspectivas de saúde a partir do viés da reforma psiquiátrica, e uma nova
geração que trabalha com saúde mental pela demanda de emprego”.

“Merece destaque, a meu ver, no que diz respeito às potencialidades
dessa relação, as metodologias que a universidade traz e que
"empresta" aos serviços um novo modo de conduzir as ações de cuidado
como as cartografias, método da roda, ecomapa, genograma, entre
outros. Assim, na mesa redonda sobre "Formação e Educação
Permanente em Saúde Mental", o método da "caixa de afecções",
inicialmente proposto como forma de avaliação de uma dada disciplina
de estágio, parece transbordar dessa proposição e construir outras
possibilidades que marquem uma trajetória pela saúde mental (seja
como experiência de contato com a temática seja como proposta de
cuidado e acompanhamento) que coloque "o afeto na roda".”

Caixa de afecções

Violência: Uma abordagem em Saúde Mental
“Nesta apresentação, ficou para mim diversas questões, principalmente no que diz respeito à interlocução da
rede de saúde com os atendimentos que a policia vem realizando; se há atravessamentos e entraves no
trabalho que os serviços de saúde dispõem e nos que a policia realiza: por exemplo, as equipes de saúde
trabalham com redução de danos e a policia com a abstinência, como lidar com as diferenças na concepção de
trabalho e como realizar esses trabalhos? Como se dá na pratica o serviço da policia e como a população o
vê?”.

“Violência: “Todo ato de poder sobre o outro”; superação da violência relacionada à pobreza, pois a violência
está em todo lugar. Enfoque de sua apresentação foi sobre as ramificações dos tipos de violência. Foram
relatados casos de agressividade infantil e discutido que a punição não é uma forma eficiente de lidar com o
problema e também que se faz necessário cuidar do agressor e acolhê-lo. Como observar os danos que a
violência infantil (seja a criança como agressora ou vítima) acarretam, por exemplo: desistência escolar,
vulnerabilidade, depressão, etc.”

Redução de danos
• “Foi levantado que para muitas pessoas o tratamento é sinônimo de abstinência e a perspectiva da
redução de danos tem sido apresentada como uma alternativa mais eficaz de tratamento, porém ainda
esbarra – para alguns profissionais- numa questão moral.”
• “Não é só um cachimbo”- Tanielle Rui, apresenta seu trabalho de acompanhamento dos agentes
redutores de danos no território. Ela diz sobre o simbolismo do cachimbo, que a relação dos usuários
com os cachimbos acaba tornando-se uma história, pois fabricar um cachimbo exige tempo e
dedicação. O cachimbo pode até acabar tornando-se parte da família dessa pessoa, dada a tamanha
importância que eles atribuem a relação”.
• “Em um debate que buscava problematizar as politicas de cuidados á usuários de álcool e outras
drogas, Júlio Nicodemus do Erijad/Niterói¹ traz a questão da redução de danos com criança e
adolescente, pensando na adolescência como uma época de experimentação do corpo e os itinerários
de vulnerabilidade desses jovens, como podemos promover lugares que cedam espaços para que esses
jovens possam falar da sua vida, dos seus vícios , um lugar para além do estigma e da
institucionalização”
•

¹ Equipe de Referência Infanto-Juvenil

A ABRASME
• “Foi um lugar de encontro, encontro dos diversos estados que foram compartilhar suas formas
de atuar na saúde e também aprender, encontro com o antigo, com o milenar, com a
sabedoria contida na simplicidade das famílias que vivem em torno dos rios Negro e Solimões
e que era levada pelas pessoas que desenvolviam trabalhos com estas populações, foi o
encontro das águas dos dois rios que não se misturavam mas conviviam harmonicamente com
suas diferenças, foi o encontro de conhecer uma Manaus que convive com a sabedoria da
Natureza e da Cidade e que acolhe estrangeiros vindos dos mais diversos lugares, indígenas,
manauaras e pessoas de outros estados”.
• “Manaus pela cultura em si já nos sensibiliza para um novo, e a floresta, nos leva para uma outra
oportunidade de existência, outra relação de mundo e outros saberes”.

• “As pessoas, as paisagens, a alimentação e a presença próxima da natureza foram essenciais para
que a sensibilidade e abertura para aprendizados pudesse aflorar”.

“Finalizo meu ensaio considerando o que apontava o pré-socrático
Heráclito, que estamos sempre em mudança e transformação a partir de
cada experiência vivenciada, assim como o mundo ao nosso redor;
todavia, acredito que algumas experiências impactam e modificam mais
que outras”
MANAUS
339 ANOS

[...] “No teu negro rio, eu mergulho,
Pra dar sorte, renovar,
E no teu ventre me embrulho,
Me ponho a descansar !
Refaz minha fé perdida,
Volto pra vida corrida,
Com energia incomum,
Uma paz e uma felicidade,
Que não encontro em lugar algum!” [...]

Por MARIA RACHEL COELHO PEREIRA

