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RESUMO
Trata-se de um relato de experiência do programa de atendimento na Clínica de Terapia
Ocupacional da FAESA, denominado de Centro de Atenção em Terapia Ocupacional
(CATO), que consiste em um dispositivo de atendimento a pacientes com transtorno mental
grave. São apresentados os pressupostos teóricos que regem esta prática, assim como a
descrição das atividades desenvolvidas nesta proposta. Avalia que esse tipo de trabalho é
importante por ser umas das alternativas de substituição da visão do asilamento, preconizando
a assistência ao portador de transtorno mental em um espaço criativo, de vivência e
experimentação de atividades que favoreçam a expressão, o contato com a realidade externa,
além de integração à família, à comunidade e à inclusão social. No plano de tratamento

proposto, são respeitadas as possibilidades individuais e os princípios de cidadania
minimizando o estigma e promovendo a autonomia e a independência de cada usuário em
frente à sua vida. Em diálogos simples e espontâneos, no processo de criatividade em que
algumas soluções são encontradas, os empregos alcançados, com a reconquista da autonomia,
mostram perspectivas de resolutividade e revelam como esse trabalho da Terapia Ocupacional
desenvolvido na Clínica da FAESA se inscreve na vida dessas pessoas.
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ABSTRACT
It’s about a service experience at the Ocupation Therapy Clinic of FAESA, called
Occupational Therapy Attention Center (CATO) which is a device to attend patients with
serious mental disorders. The theories that govern this practice are shown as well as the
description of the activities developed in this proposal. This kind of work is important because
it is one of the alternatives for replacement of the reclusement illusion, which commends the
assistance of the mental illness porter through a creative space, living and the experiment of
activities that help the expression, the contact with the external reality, as well as the family
and community integration and the social inclusion. In the treatment plan the construction of
works in social introduction, respecting individuals possibilities and the citizenship principals
that minimize the stigma and promote the autonomy and the independency of each individual
before life. Some simple words, but spontaneous, in the creativity process of some founded
solutions, conquested jobs, the reconquested autonomy, all that gives us the return and reveal
to us how this work is inscribed in these people lives.
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INTRODUÇÃO
A chamada Reforma Psiquiátrica Brasileira é um movimento que emergiu no final da década
de 70 e consiste em um processo de crítica às instituições asilares, buscando alternativas que
possam auxiliar na transformação na assistência ao doente mental (BORGES et al., 2003).
Esse movimento tem levantado questionamentos e revolucionado a maneira de compreender e
assistir o portador de sofrimento psíquico, até então submetido ao tratamento em manicômios,
asilos e hospitais psiquiátricos, que excluíam os doentes mentais do convívio e participação
social, privando-os de exercer seu direito de cidadão. Assim, as equipes buscam formas de
alcançar a saúde mental e viabilizar novas propostas no modelo assistencial, substituindo o
hospital psiquiátrico, manicômios e qualquer prática que se aproxime da segregação do sujeito
do convívio social.

No Brasil, desde 1989, na perspectiva de encontrar alternativas para a substituição do
tratamento tradicional oferecido ao portador de sofrimento psíquico, podem ser citados: o
Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), hospitais–dia, os centros de convivência, as
enfermarias psiquiátricas de curta permanência nos hospitais gerais e as intervenções na
comunidade implementadas pelo Programa de Saúde da Família (PSF).

Segundo Rotelli (apud MÂNGIA; MURAMOTO, 2006), é fundamental pensar em novas
formas de conviver socialmente com o diferente. Isso implica transformações profundas no
modo de pensar e fazer o tratamento, em definir o papel das instituições e, especialmente, o
questionamento das diferentes concepções e estratégias utilizadas pelos profissionais,
obrigando-os também a se reinventar.

A necessidade de oferecer outro tipo de atenção ao portador de transtorno mental e de
reinventar outras práticas surgiu nas discussões decorrentes dos atendimentos na Clínica de
Terapia Ocupacional da FAESA, nos espaços de supervisão do estágio de saúde mental.

As pessoas portadoras de sofrimento psíquico eram atendidas semanalmente em nível
ambulatorial, individualmente e em grupo. As famílias eram atendidas de acordo com alguma
demanda que apresentassem ou que o terapeuta avaliasse como fator importante de condução
do caso. Essa prática foi nos indicando a necessidade de oferecer um atendimento mais
intensivo, considerando a gravidade dos casos, além da demanda constante dos familiares que
procuravam a equipe de terapeutas ocupacionais, muitas vezes como único ponto de apoio e
referência de escuta para as suas angústias e encargos acarretados pela relação cotidiana de
cuidado e convívio com a pessoa doente.

Assim, pensou-se em oferecer outra forma de atenção ao portador de transtorno mental, que
fosse diferente das propostas colocadas até então. Dessa maneira, foi constituído o Centro de
Atenção em Terapia Ocupacional (CATO).

O programa de atendimento em questão teve início em agosto de 2007, pautado na ideia de
buscar alternativas de tratamento à pessoa portadora de transtorno mental. No contexto do
atendimento do CATO, a pessoa portadora de sofrimento psíquico é percebida como um ser
com potencialidades para a participação e inclusão social. Nesse ponto, concordamos com
Rotelli (apud MÂNGIA; MURAMOTO, 2006, p. 119), ao declarar que é preciso “Construir
(reconstruir) acesso real aos direitos de cidadania, ao exercício progressivo dos mesmos, a
possibilidade de vê-los reconhecidos e efetivados e a capacidade de praticá-los”.

O CATO é um espaço de produção de subjetividades onde a criatividade predomina. A
proposta central é propiciar a vivência de novas experiências a partir da realização de
atividades que favoreçam a expressão das emoções, servindo de ferramenta mediadora e
integradora para o usuário e a comunidade em que ele vive. Outra característica do CATO é a
disponibilidade de atendimento aos familiares do usuário, ajudando-os no convívio social.

O serviço oferece a oportunidade de tratamento intensivo, em diferentes dimensões da atenção
em terapia ocupacional, viabilizado por meio de atendimentos individual e grupal, oficinas
terapêuticas, grupos familiares e espaço coletivo de socialização. Tem como objetivo final a
reabilitação psicossocial dos participantes, favorecendo uma melhor qualidade de vida.

O atendimento no CATO se inicia com uma avaliação feita criteriosamente pelas acadêmicas
de terapia ocupacional. Os usuários são recebidos em um programa cuja frequência é de dois
dias semanais, com duração até quatro horas diárias. A seguir, no acompanhamento, é traçado
um plano terapêutico com o usuário, e o terapeuta que o acolheu passará a ser uma referência
para ele no processo. O terapeuta de referência deverá considerar que o vínculo que o usuário
estabelece com ele é fundamental em seu processo de tratamento e se responsabilizar pelo
contato com a família e avaliação periódica das metas traçadas no projeto terapêutico,
dialogando com o usuário e com a equipe atendente, acerca da responsabilidade da docente
que supervisiona as estagiárias quanto às reflexões, questionamentos, estratégias e
intervenções a serem adotados.

Todo o trabalho desenvolvido no CATO é realizado em um “meio terapêutico”, isto é, tanto
as sessões individuais ou grupais como a convivência no serviço tem finalidade terapêutica.
Esse “meio terapêutico” é obtido a partir da construção permanente de um ambiente

facilitador, estruturado e acolhedor. As modalidades de atenção do CATO disponibilizadas
para os usuários e seus familiares são:

OFICINAS TERAPÊUTICAS
As oficinas terapêuticas surgiram no interior dos dispositivos da rede de atenção em saúde
mental, como uma forma de acolhida e acompanhamento, associando a clínica e a política,
dando ênfase à particularidade de cada caso, à escuta, promovendo respeito à pessoa com
transtorno mental, com novas estratégias de intervenção sobre o campo social e clínico. Nelas
há a recuperação do uso da atividade como recurso terapêutico, visando à reabilitação
psicossocial (GUERRA, 2004).

Lima (2004) aponta que a utilização de atividades em saúde mental implica pensar em uma
clínica construtiva e inventiva, com novas possibilidades e novas formas de vida. Para a
autora, as oficinas são caracterizadas por experimentações múltiplas, onde os pacientes podem
se apropriar das riquezas culturais de sua comunidade da qual tinham sido excluídos. As
atividades realizadas nas oficinas passam a representar oportunidades de encontro e diálogo
entre a sociedade e aqueles que passaram pela experiência da loucura.

Com essa proposta, nas oficinas terapêuticas promovidas no CATO, tanto os usuários quanto
os seus familiares realizam em conjunto atividades de expressão plástica (pintura, argila,
desenho, etc.), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal
(poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão
musical (atividades musicais), fotografia, teatro. As atividades emergem segundo o interesse
dos pacientes e de seus familiares.

É um espaço que amplia as formas de comunicação, trocas e experimentação, facilitando o
estreitamento de laços afetivos entre as pessoas e favorecendo a convivência e ampliação da
rede social.

GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL
Ferrari e Aguirre (1990) apontam que o grupo terapêutico pode proporcionar ao paciente
psicótico a vivência de novos vínculos, novas formas de relação, além daquela relação dual,
simbiótica, própria da dinâmica psicótica, permitindo a entrada de um terceiro que pode ser
representado tanto pelo terapeuta, por um dos componentes do grupo, como pelo próprio
grupo. Além disso, oferece ao paciente psicótico a possibilidade de ensaiar e aprender novas
condutas que podem extrapolar para outras situações.

Para as autoras, a introdução da atividade no grupo amplia a possibilidade de comunicação e
expressão de conflitos inconscientes, além de propiciar ao paciente psicótico a possibilidade
de vivência de cenas e imagens que a estrutura e dinâmica de um grupo verbal não oferecem.

Bock et al. (1998) apontam como principais aspectos da experiência do processo grupal em
terapia ocupacional:
a) a promoção, a integração e a troca de experiências e vivências entre os integrantes do
grupo;
b) a possibilidade de experimentação com diversos materiais e atividades, promovendo a
ampliação do repertório sociocultural de cada integrante;
c) o trabalho a partir das questões referentes às necessidades e dificuldades de cada um, (re)
significação da própria história e tentativa de elaboração grupal.

É importante ressaltar que, na atividade realizada em grupo de terapia ocupacional, devem
estar articulados o pensamento, a ação e o afeto, ou seja, o pensar, o fazer, e o sentir , dentro

de condições que possibilitem o estabelecimento de relação com o mundo externo, de relações
interpessoais (CONSTANTINIDIS, 2000).

No CATO, pela consigna “fazer coisas juntos”, a partir da realização de atividades em setting
terapêutico, os pacientes em grupo vão (re)construindo suas relações com o mundo externo,
internalizando a presença do outro, experimentando novas formas de expressão e de estar no
mundo.

GRUPO DE FAMILIARES
Um dos efeitos do processo de desinstitucionalização foi o impacto nas famílias, que passam a
ter uma implicação maior no tratamento dos pacientes, mantendo contato cotidiano com a
pessoa portadora de transtorno mental. São os familiares que geralmente identificam,
inicialmente, algum problema, buscam o tratamento, tornam-se responsáveis pela
administração das prescrições médicas. Eles devem enfrentar e manejar os momentos de crise
e de agravamento do quadro sintomatológico.

Villares (2000) aponta que o cotidiano familiar é marcado pela imprevisibilidade e por
questões a respeito da evolução da doença. Para a autora, os familiares têm que redimensionar
as expectativas quanto ao futuro de seu familiar doente e quanto ao próprio futuro em face à
demanda de cuidados que gera custos e perdas para todos. Além disso, precisam auxiliar a
pessoa a lidar com as perdas e com o empobrecimento de sua vida social, afetiva e
profissional.

O familiar se vê em situações que se repetem nessa relação e necessita de ajuda para enfrentálas, porém sente-se sozinho, encontrando muitas vezes apenas apoio na religião e não, como

esperado, nos serviços de saúde ou em a outros membros da família (CONSTANTINIDIS et
al., 2008).

Pessina (1993) aponta que a realização de grupos de familiares oferece um suporte a essas
pessoas, com informações referentes aos transtornos psiquiátricos, além de instruí-las em
como lidar com esses indivíduos em frente a situações adversas.

No CATO, além da participação nas oficinas, os familiares têm um grupo semanal destinado a
ser um espaço de escuta, acolhimento, onde têm possibilidades de compartilhar sentimentos,
ideias, informações e juntos procurarem soluções para as questões que emergem na
convivência com as pessoas portadoras de transtorno mental.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM TERAPIA OCUPACIONAL
A terapia ocupacional tem como objetivo a inclusão social não apenas nas condições do
sujeito, mas na possibilidade de fazer uso de seu fazer cotidiano. Assim, a intervenção deve
começar a partir do contexto do paciente. As intervenções procuram identificar os sintomas
por meio do fazer, ajudar a minimizar as dificuldades ou a encontrar outras formas de suprir
as necessidades para a manifestação da saúde (DUARTE; TEDESCO, 2006).

Nessa perspectiva, os pacientes são atendidos semanalmente de forma individual. É um
espaço onde há um encontro entre paciente, terapeuta e atividade. Na tríade dessa relação, é
possível simbolizar a história de vida, (re)significando experiências, fatos e vivências,
podendo ser construído um enlaçamento social.

LANCHE COLETIVO
O usuário, familiares, terapeutas, secretárias da clínica e eventuais convidados tomam um café
da tarde, no final do período de atendimento. Pelas relações informais que acontecem nesse
espaço, é possível haver trocas privilegiadas de afetos, informações e os vínculos se estreitam
e se expandem para além da clínica.

Esses espaços entre os atendimentos Bauleo (1998, p. 68) os chama de corredores
terapêuticos: “Nos corredores passa o não dito nas reuniões centrais. É o extra-território, é a
transmissão de boatos, dos lapsos comentados, dos olhares atravessados, do gesto erótico. Por
tudo isto, tem um paralelismo com o cotidiano, devem ser aparentados”.

PASSEIOS
Têm como objetivo possibilitar maior circulação fora do ambiente institucional e familiar,
assim como novas oportunidades de relacionamentos interpessoais. São realizados a partir das
propostas que emergem nos espaços de oficinas e/ou grupais. Todo o processo de organização
é realizado juntamente com os usuários.

É importante ressaltar que as atividades oferecidas não ocorrem somente dentro do CATO,
como parte de uma estratégia terapêutica. Elas são e podem ser desenvolvidas fora do espaço
físico do CATO. Assim, os planos terapêuticos incluem a construção de trabalhos de inserção
social, respeitando as possibilidades individuais e os princípios de cidadania que minimizem o
estigma e promovam a autonomia e a independência de cada usuário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse período de funcionamento, acompanhamos de perto as melhoras, as crises, as
possibilidades e limites que os usuários do serviço trazem para o plano real e rotineiro do
serviço, suas vivências, afetos e ideias. Na avaliação da equipe, independente das idas e
vindas, o saldo é positivo: estivemos acompanhando, dando suporte às pessoas em crise e a
seu familiar, evitando internação desnecessária; acompanhamos pessoas em sua inserção no
mercado de trabalho; outras na descoberta e utilização de seu potencial e habilidades
artísticas, fazendo uma conexão com as diferentes estruturas da realidade e da vida social.

Em algumas situações dessa modalidade de atenção no CATO, foi possível acompanhar e
presenciar os primeiros passos de autonomia e autocuidados depois de anos de dependência e
tutela, assim como vibramos com manifestações de comunicação com o mundo externo e
expressões de afetos em pessoas que pareciam, pela gravidade da psicose, desprovidas de
potência de vida.

Enfim, acompanhamos e testemunhamos os encontros vencendo os desencontros. Nas
situações do cotidiano clínico, podemos perceber que as conversações simples, mas
espontâneas, a criatividade de algumas soluções encontradas, os empregos conquistados,
aliados à reconquista da autonomia nos deram o retorno e nos revelaram como esse trabalho
se inscreve na vida dessas pessoas.
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