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u atenção Psicossocial

Novas residências
terapêuticas e Caps
reforçam rede em SBC
O município de São Bernardo do
Campo, localizado no ABC – Paulista,
ao cumprir com sua meta do projeto de
implementação de um novo modelo de
atenção psiquiátrica na cidade com ênfase na Reforma Psiquiátrica Brasileira,
inaugurou em 2012 duas novas Residências Terapêuticas, sendo uma Feminina
e outra Masculina, além de dois novos
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
Alvarenga, e CAPS Farina.
Nas Residências Terapêutica, o
novo espaço passa a abrigar cada uma
das oito ex-pacientes que permaneceram por longo período no hospital
psiquiátrico Lacan, chegando alguns
estarem internados de forma isolada
do convívio social por mais de 15
anos.
Como exemplo das outras residências já inauguradas no município,
duas femininas e uma masculina, os
moradores vão participar de oficinas
de geração de renda e de cursos de ca-

pacitação profissional oferecidos pela
prefeitura ou em parceria com outras
instituições.
“Que essas pessoas não percam sua
identidade como seres humanos para
que possam resgatar a fraternidade
que São Bernardo oferece, ao defender o direito de ir e vir, e gozarem de
seus direitos e liberdade ”, destacou o
prefeito Luiz Marinho.
Durante inauguração da Residência Masculina, ao ser perguntado para
o usuário Fabio, como se sentia saindo
do Lacan disse: “Aqui é bom bom, lá é
mau mau. Aqui a gente tem café bolacha bom bom, lá mau mau!”. Ao responder se estava contente, falou: “Tá
tá, aqui aqui cama bom, lá mau”.
A desinstitucionalização – que
trata-se da retirada dos pacientes psiquiátricos de instituições que os mantinham internados por longos períodos
– conta com o apoio do Ministério da
Saúde, que concede um benefício men-

u Santo André

Curso de capacitação
dos Conselhos de Saúde
Com intuito de aprimorar e fortalecer a participação popular no
controle social do SUS, a Secretaria
da Saúde de Santo André, realizou
em 2012 o curso de Capacitação
para seus Conselheiros Diretores das
Unidades de Saúde e Serviços Especializados de Saúde. A finalidade
é oferecer cursos aos trabalhadores
comprometidos com a consolidação
do SUS, este curso de Capacitação
para os Conselheiros Diretores de
Unidades (CDU) ocorreu entre 27 de
fevereiro e 24 de março, na Escola da
Saúde Dr. Eduardo Nakamura, situada na Praça do Carmo, 14 - Centro .
Janderli Brait, coordenadora da
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Escola da Saúde, formada em psicologia com especialização em Gestão
de Sistemas de RH, ao falar sobre objetivo do curso disse: “Com o objetivo
de elucidar o papel do conselheiro,
dando a condição de saber o seu valor
e responsabilidade de representar a
sociedade participativa”.
Ao explicar sobre a importância
do curso para um membro do CDU,
Janderli afirmou: “Participação da
Sociedade é importantíssima para que
seja instalada a democracia de verdade,
pois o poder vem do povo e deve voltar
para ele. O curso não faz mágica, mas
provoca a busca do conhecimento para
que o conselheiro seja participante das

sal aos residentes, válido por um ano,
por meio do programa De Volta para
Casa. Conforme os leitos do Lacan
vão sendo desativados, os recursos do
Sistema Único de Saúde (SUS) são repassados pela prefeitura para o custeio
das residências terapêuticas.
Durante inauguração do CAPS III
Farina, quinta unidade essa da cidade,
ocorrida 8 de maio, e que funcionará
24hs por dia, na rua Vicente Galafassi,
110, bairro Nova Petrópolis, e abrangerá
os bairros atendidos pelas UBS Farina,
São Pedro e Parque São Bernardo, além
da demanda encaminhada pela UPA
Vila São Pedro. Luiz Marinho ressaltou: “Essas pessoas merecem o melhor
atendimento possível. A prefeitura tem
olhado com carinho para essa área
psicossocial, oferecendo aos pacientes,
tratamento com dignidade e respeito”.
Dentro do sistema de atendimento
desenvolvido no CAPS, encontra-se
inclusas, consultas médicas, medicaplenárias e fale das coisas que realmente tem interesse”.
Como avaliação final do desempenho
dos conselheiros de saúde, Janderli destacou: “A educação do cidadão depende
de vários fatores que não podem ser agregados a um punhado de conhecimentos
gerados numa única instância. É uma
construção independente que cada um
sabe o que quer e não poderia avaliar
agora, o processo somente surtirá efeitos
daqui a algum tempo”.
De acordo com Dra. Eliane Guerra,
coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa de Santo André, docente na Escola
e Saúde e também em Saúde Mental pelo
curso de medicina na UNINOVE-SP, que
apresentou curso sobre o Sistema Único
de Saúde falou: “O curso realizado na
Escola de Saúde foi muito importante
para colaborar com a formação dos
conselheiros. Foi o segundo curso realizado nessa administração e com bom
aproveitamento e participação. Porém,
como surgiu o interesse de alguns conselheiros de continuarem a se encontrar

Novo espaço oferece
atendimento para
pacientes masculinos
ção, psicoterapia, oficinas terapêuticas,
atividades físicas e atendimento dos
familiares, entre outras ações. As primeiras oficinas já programadas serão
as de culinária, rádio, artes plásticas
e música. Com atendimento feito em
rede, uma articulação com as unidades
de urgência, emergência e atenção
básica chegam ser mantido. O Caps
terá seis leitos de acolhimento, sendo
três masculinos e três femininos.“Cada
paciente vai ter atendimento individualizado e tratado de acordo com
suas necessidades. Não adianta deixar
ninguém confinado em lugares sem
condições”, afirmou o secretário de
Saúde, Arthur Chioro.
Mario A. Moro
Shirley M. de Almeida
para fortalecer o grupo e, também, discutirmos sobre outros temas, acredito
que haverá um maior aproveitamento
daqueles que puderem participar,
além dessa iniciativa, por parte deles,
de aumentarem a sua participação
e controle social nas unidades onde
estão como conselheiros.
Dra Eliane Guerra destacou: “Os
conselheiros sugeriram um curso com
os temas da área de saúde mental
como: reforma psiquiátrica, dependência química, transtornos mentais
comuns, entre outros, além de técnicas
motivacionais que os ajudassem a melhorar a sua performance nos diversos
serviços de saúde.”
O conselheiro do NAPS II Aldair
dos Santos Silva, que participou, do
curso, falou: “Sugeri para o próximo
curso três itens que considero muito
importante: Analise Pesquisa e Manutenção, para dar melhor qualidade
ao serviço.
Mario A. Moro
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