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RESUMO

A pesquisa “Projeto Terapêutico Singular e os serviços de saúde mental de Nova Iguaçu” teve início em março/17 tem como tema o Projeto 
Terapêutico Singular (PTS), principal instrumento de trabalho interdisciplinar dos Caps (Centro de Atenção Psicossocial), dispositivos que 
trabalham com sujeitos em sofrimento mental. O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, que criam diferentes 
métodos de tratamento para cada indivíduo, considerando suas demandas subjetivas. Ele resulta de discussão e construção coletiva de uma 
equipe multidisciplinar. É um instrumento que ultrapassa o paradigma médico, na busca de resolver as necessidades das pessoas para além do 
critério diagnóstico. O planejamento do PTS nos serviços de atenção psicossocial não deve se limitar ao momento de crise, mas na continuidade 
da vida do usuário. Deve ser desenvolvido pela equipe de assistência com a participação do usuário e tem como objetivo ajudar o indivíduo a 
restabelecer relações afetivas e sociais, reconquistar direitos e poder buscar a autonomia afetiva, material e social. O objetivo da pesquisa é 
descrever e analisar a forma como trabalhadores da equipe técnica de nível superior dos três Caps da cidade de Nova Iguaçu constroem, propõem 
e conduzem os Projetos Terapêuticos Singulares dos usuários de seus serviços. Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem 
qualitativa. São utilizados os procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso, com entrevistas com os 
profissionais de nível superior. São recolhidas informações e documentos sobre PTS e o surgimento e a atuação dos serviços de saúde mental no 
município de Nova Iguaçu e aprofundando o conhecimento a partir das informações dos profissionais dos Caps de Nova Iguaçu sobre o PTS. Até 
este momento da pesquisa foram entrevistados dezenove profissionais, sendo sete do Caps III (atende prioritariamente pessoas em intenso 
sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes e proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento 
vinte e quatro horas), seis do Capsi (atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de 
transtornos mentais graves e persistentes) e seis do Caps ad (atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento 
psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas). São sete profissionais de enfermagem, quatro psicólogos, um educador físico, dois 
farmacêuticos, um terapeuta ocupacional, um pedagogo, um assistente social, um profissional de direito e um fisioterapeuta. Dentre as 
entrevistas já realizadas observa-se que apesar de existir unanimidade quanto a importância do PTS, sua compreensão e condução são diversos. 
Um dos profissionais, por exemplo, desconhece o procedimento para operacionalização do PTS, enquanto outro afirma que sua tentativa (PTS) é 
socializar os sujeitos, saber por que eles estão no Caps. Outro ainda informa que o PTS é a avaliação que ele faz dos casos. Os profissionais 
também informam não haver constância nas reavaliações e possíveis reformulações do PTS, processos que deveriam fazer parte do mesmo. Nas 
entrevistas dos gestores, percebe-se o pleno conhecimento da operacionalização e da condução, mas isto não se reflete exatamente na fala dos 
demais profissionais do dispositivo. Percebe-se também que há diferença entre a condução do PTS nos três dispositivos: enquanto em um Caps há 
um direcionamento e uma organização entre “modalidades” de PTS, do tipo semi-intensivo e intensivo, isso não aparece nos demais dispositivos. 
Ainda há muitas entrevistas e visitas a serem realizadas. O projeto original da pesquisa previa um número de 33 funcionários de nível superior, de 
acordo com documento oficial do município, porém o campo de pesquisa indica já um grupo de 55 funcionários. De toda forma, a pesquisa se 
mostra cada vez mais importante, na medida em que se acredita que conhecer como os profissionais de saúde mental constroem, propõem e 
conduzem o PTS é fundamental para entender e possivelmente contribuir com o desenvolvimento dos serviços de saúde mental no município.
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