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Saúde

RESUMO

A pesquisa “Trajetória da atenção psicossocial no município de Nova Iguaçu: conhecendo o território” tem o objetivo de construir um panorama 
histórico sobre Nova Iguaçu e municípios adjacentes em relação a rede assistencial de saúde mental bem como sobre seu funcionamento. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa e exploratória que tem como procedimentos de pesquisa a análise documental, bibliográfica e entrevistas Foram 
visitados dispositivos de saúde mental e realizadas entrevistas semiestruturadas com os gestores e responsáveis dos municípios de Belford Roxo, 
Nova Iguaçu, Mesquita e Duque de Caxias. A temática da pesquisa surgiu a partir da realização de outra pesquisa, realizada no Centro de Atenção 
Psicossocial Jair Nogueira (CAPS) no município de Nova Iguaçu, quando se percebeu a lacuna sobre a história da saúde mental na região. Retratar 
a saúde mental no município é relatar a dificuldade de achar de documentos que preencham a história. Tudo que foi coletado até o presente 
momento é uma história oral contada geralmente por aqueles que estão há mais tempo nos dispositivos. A análise bibliográfica permitiu perceber 
também uma grande defasagem. Não existem pesquisas, artigos ou livros que relatem a história da saúde mental nos municípios. Ao visitar os 
CAPS percebemos que estes não possuem nenhum tipo de documentação sobre sua origem e muitos deles não informam sequer o motivo dos 
seus nomes. A ausência de historicidade é comum e justificada muitas vezes pelo quadro de funcionários em constante mudança. Narrar a 
trajetória da saúde mental nos municípios é também retratar o desconhecimento de grande parte da comunidade ao redor dos dispositivos sobre 
os mesmos: tanto o nome do local quanto para o que servem. É importante salientar que até mesmo um dispositivo de saúde que possui uma 
Clinica da Família não soube o que seria o CAPS e se havia algum próximo a ele. Vale ressaltar que o trabalho dos funcionários do dispositivo 
acaba sendo feito de maneira isolada, não visando a reintegração efetiva do doente mental com a comunidade que os cerca. Torna-se perceptível 
que o estigma do louco ainda perdura nas falas da população: quando indagados sobre um local para doentes mentais relatam um antigo 
Sanatório da região com sendo o lugar “deles”. Nota-se também na fala dos membros da comunidade, até mesmo daqueles que pertencem a 
rede de saúde mental, que o louco ainda é visto como um indigente e perigoso. Como aquele que deve ser mantido distante da sociedade. A 
pesquisa está em processo de finalização e concluindo que se faz necessária uma maior integração das redes de apoio dos municípios, bem como 
um conhecimento da população sobre as propostas do CAPS para que não só haja a desmistificação do estigma do louco, mas sua efetiva inserção 
no ambiente social como um cidadão.
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