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RESUMO

Psicologia e Projeto Terapêutico nos Serviços de Saúde Mental em Nova Iguaçu   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. A pesquisa tem como objetivo descrever e analisar 
como os trabalhadores dos Caps do município constroem, propõem e conduzem os projetos terapêuticos dos usuários. Estão sendo entrevistados 
os trabalhadores da equipe técnica de nível superior. A entrevista tem uma combinação de perguntas abertas e fechadas e o entrevistado tem a 
possibilidade de discorrer sobre o tema, sem respostas ou condições pré-fixadas pelo pesquisador. A pesquisa está em andamento e até o 
momento foram entrevistados 20 profissionais de nível superior dos três Caps existentes no município de Nova Iguaçu: Capsi (atendimento 
infantil, Caps III (atendimento adulto) e o Caps Ad (dependentes de álcool outras drogas). Desses 20 profissionais, cinco são psicólogos que atuam 
na rede e dentre esses apenas dois expressaram em suas respostas o total conhecimento sobre o PTS e sua execução. Os demais expressaram em 
suas falas um entendimento incompleto sobre o instrumento e sua condução. Os motivos apontados vão desde a não experiência na área de 
saúde mental em trabalhos anteriores até não participar ativamente e/ou integralmente do projeto, tendo somente o primeiro contato com o 
usuário. Além disso outros fatores externos foram citados como prejudiciais tanto aos profissionais quanto aos usuários na operacionalização do 
projeto terapêutico, tais como: questões de infraestrutura, localização dos Caps, não funcionamento das redes, a falta de investimento na área de 
saúde mental do município, preocupação do profissional quanto a instabilidade do seu trabalho por questões políticas. Almeja-se, até o 
fechamento da pesquisa, alcançar o número total de profissionais de psicologia atuantes nas equipes interdisciplinares do município para 
elaboração de um relatório sobre a compreensão dos profissionais sobre o tema. 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.
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