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APRESENTAÇÃO 

Introdução:  
O Programa de Extensão Universitária “Sistema de Saúde e Educação: estreitamento dos laços e ações 
conjuntas” (Laços e Ações) possui como proposta estabelecer parcerias da UFSJ com setores da saúde 
de São João del-Rei e região. A ideia de criação do programa surgiu nas disciplinas ministradas no 
Departamento de Psicologia da UFSJ1a partir de debates e do interesse dos alunos acerca das políticas 
públicas de saúde e, em relação à saúde mental, aos novos modelos de tratamento, principalmente a 
respeito do método desenvolvido por Nise da Silveira (MELO, 2001). O programa Laços e Ações se 
insere no Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS), que se caracteriza pela estreita 
vinculação entre ensino, pesquisa e extensão. 
No âmbito do ensino, foram efetuadas, no 2º semestre de 2005, visitas ao CAPS de São João del-Rei, 
referentes à disciplina Estágio IV: instituições e empresas. Ao final do curso, os alunos confeccionaram 
relatórios embasados em leituras e debates referentes ao tema. No 1º semestre de 2006, as visitas ao 
CAPS continuaram a ocorrer, principalmente pelos alunos da disciplina Psicologia nas Instituições de 
Saúde. 
A partir desses movimentos iniciais referentes ao tema da saúde e da saúde mental, a Associação de 
Acadêmicos de Psicologia em Apoio Mútuo (APAM), organizou, nos dias 26 e 27 de maio de 2006, o 
seminário “Ampliando a Rede no Campo da Saúde Pública e Mental”, no qual participamos ministrando 
o curso “Arte e Saúde Mental”. Os alunos propuseram, então, que a Coordenação de Ensino do 
Departamento de Psicologia oferecesse no 2º semestre de 2006 a disciplina Psicologia e Sistema Único 

                                                 
1 As matérias ministradas no Departamento de Psicologia que dizem respeito à área da saúde foram as 
seguintes: 2º semestre de 2005 – Estágio IV: instituições e empresas; 1º semestre de 2006 – Psicologia 
Hospitalar; e Psicologia nas Instituições de Saúde; 2º semestre de 2006 – Estágio IV: instituições e 
empresas; Psicologia Comunitária; Psicologia e Sistema Único de Saúde; e Psicologia e Saúde Pública; 1º 
semestre de 2007 – Psicologia Social I; e Psicologia nas Instituições de Saúde; 2º semestre de 2008 – 
Psicologia nas Instituições de Saúde; e Psicologia e Saúde Pública; 1º e 2º semestres de 2009 e 1º 
semestre de 2010 – Psicologia nas Instituições de Saúde; Psicologia Comunitária; e Psicologia e Saúde 
Pública; 2º semestre de 2010 – Psicologia nas Instituições de Saúde; Psicologia e Saúde Pública; e Ações 
Intersetoriais em Saúde; 1º e 2º semestres de 2011 – Psicologia nas Instituições de Saúde; e Psicologia e 
Saúde Pública; 1º e 2º semestre de 2012 - Psicologia nas Instituições de Saúde; Psicologia e Saúde 
Pública; Psicologia Social II e Teorias e Técnicas Grupais I; 1º e 2º semestres de 2013 – Psicologia nas 
Instituições de Saúde; Psicologia e Saúde Pública; Psicologia Social I; Teorias e Técnicas Grupais I. 



de Saúde que foi ministrada paralelamente à disciplina Psicologia e Saúde Pública, presente no 
currículo regular da UFSJ. 
O evidente interesse dos alunos pelos temas debatidos em tais matérias refletiu nos seminários 
apresentados, que versaram sobre temas de suma importância para o campo da saúde, sendo, inclusive, 
efetuadas visitas aos órgãos e instituições pertinentes aos seguintes temas: Estratégia Saúde da Família 
(ESF); Unidades Básicas de Saúde (UBS); Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Conselho Municipal de 
Saúde (CMS); e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 
Além desses trabalhos, durante o curso de Psicologia e Saúde Pública, foi realizado um documentário, 
baseado em depoimentos de cidadãos sãojoanenses sobre questões relacionadas ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). Em suas respostas pôde-se notar a imagem que estas pessoas tinham sobre a Saúde 
Pública. 
A partir dessa proposta, iniciamos, em 2007, um trabalho de extensão universitária. O projeto possuía, 
nessa época, duas vertentes: no CAPS de São João del-Rei e no Instituto Nossa Senhora do Carmo, 
hospital da cidade de Barroso. Em 2008, o projeto se expande, constituindo-se como um programa, 
passando a atuar em diversos campos da saúde: CAPS, CMS, CTA (Centro de Testagem e 
Aconselhamento) e ESF. Neste ano abordaremos, prioritariamente, as atuações com usuários do CAPS 
por se tratar do foco desta proposta. 
No CAPS del-Rei foram implementadas quatro oficinas: cerâmica, teatro, música e futebol. Estas 
atividades visavam mobilizar usuários, familiares e a equipe do CAPS para a principal função desse 
dispositivo: a reabilitação psicossocial dos usuários do serviço de saúde mental. A reinserção social é 
possível não somente a partir da implementação de atividades com finalidade ocupacional e terapêutica, 
mas principalmente pela participação da comunidade. Através da interação comunitária podem ser 
quebrados preconceitos e reconstituídas as identidades. Com este intuito, as oficinas foram planejadas 
para que ocorressem, inicialmente, num espaço externo ao CAPS, visando a mobilização de usuários e 
técnicos para o aspecto de trocas afetivas e sociais preconizadas pelo Ministério da Saúde para esse tipo 
de clientela, definindo, assim, um vetor psicossocial.  
Contudo, em 2007, apenas as oficinas de cerâmica e de música foram realizadas em espaços externos ao 
CAPS, respectivamente no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Têxtil e no Salão Paroquial da 
Igreja Dom Bosco. As outras duas atividades ocorriam dentro do CAPS, sendo que o teatro foi 
estabelecido neste local por dificuldades com o transporte dos usuários, e o futebol permaneceu no CAPS 
com a finalidade de manter o contato entre a equipe do projeto e a instituição, além de colaborar com a 
organização de aspectos físicos do CAPS. 
Com tais atividades, o programa conquistou resultados significativos e, em 2008, teve como meta 
fortalecer as oficinas iniciadas. A oficina de teatro, por exemplo, além de manter as atividades dentro do 
CAPS, ampliou as ações ao criar um grupo fixo de três participantes, com ensaios semanais no Campus 
Santo Antônio da UFSJ. Esse grupo ensaiou um esquete teatral que foi apresentado em novembro de 
2008, no Salão de Peteca do Campus Dom Bosco da UFSJ. 
Em 2009, foram oferecidas as seguintes atividades: artes plásticas (com a participação de um 
oficineiro); teatro (no CAPS); e música (no teatro do Campus Dom Bosco da UFSJ). Em 2010, 
mantivemos a atividade de artes plásticas, tendo a participação de um oficineiro; oficina de teatro; e 
ampliamos as atividades através de uma oficina de literatura, todas ocorridas no CAPS; e a atividade de 
música passou a acontecer no Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier. Em relação 
à oficina de teatro, três estagiárias fizeram um curso na Cia. Teatral Manicômicos, no período de 2 de 
setembro a 14 de outubro de 2010. Contamos, também, com a participação do coordenador da 
companhia, Juliano Pereira, em uma oficina no CAPS. Quanto à oficina de música, além de 
estabelecermos parceria com o Conservatório, passamos a contar com a participação de alunos e 
professores do curso de música da UFSJ. Em dezembro de 2011, a atividade de música passou a ser 
oferecida em parceria com a Orquestra Popular Livre (OPL), onde permanece até hoje. 
Em 2012, iniciamos o trabalho na ESF, com atuação de oito estagiários em dez equipes de saúde da 
família. A partir de demandas apresentadas pelas equipes das ESF, principalmente em relação ao 
excesso de medicação psiquiátrica receitada pelos médicos da atenção primária, e da evidente 
necessidade de acompanhamento da saúde física dos usuários do CAPS, pensamos na articulação entre 
esses dois setores da saúde (CAPS e ESF). Essas articulações tornaram-se visíveis também no âmbito da 
pesquisa, principalmente a realizada nos anos de 2011 e 2012, intitulada “Promoção da Saúde: entre os 
estilos de vida e as ações intersetoriais”, financiada pela FAPEMIG.  
Durante o ano de 2013, deu-se continuidade ao trabalho vinculado ao CAPS por meio de duas oficinas: a 
primeira de caráter livre, mais ligada à escuta dos usuários e uma segunda com objetivo de promover 
atividades para além da instituição, através de passeios em museus, cinemas etc. Neste ano, ainda realizamos 
atividades propostas pelo projeto “Sistema de Saúde e Educação: estreitamento dos laços e ações conjuntas 
(Laços e Ações) Subprograma 1: Ações Integradas entre o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), a 



Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Centro de Referencia da Assistência Social (CRAS)”, financiado pela 
PROEX, que teve como objetivo vincular os usuários do CAPS del-Rei as ESF a partir do conceito de 
Matriciamento em Saúde Mental. Além disso, realizamos uma capacitação em Saúde Mental para 
funcionários do serviço de saúde da cidade e região durante todo o ano. Para tal, utilizamos a metodologia de 
rodas de conversa com 24 servidores multiplicadores, além de palestras e oficinas com temas levantados pelas 
próprias equipes de saúde. 
Em agosto de 2013, iniciamos o projeto “Estreitamento dos Laços e Ações Conjuntas: universidade, SUS e 
comunidade em São João del-Rei”, aprovado pelo programa PET-Saúde (Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde), do Ministério da Saúde, contemplado com uma bolsa para tutor (professor do NEPIS 
responsável pelo projeto), seis bolsas para preceptores (trabalhadores da rede de saúde do município) e doze 
bolsas para alunos da UFSJ (dez da psicologia, uma da educação física e uma da biologia). O projeto do 
PET-Saúde será desenvolvido ao longo de dois anos. 
Justificativa: 
O SUS parte de uma ampla conceituação de saúde que pressupõe as seguintes diretrizes: 1) a vinculação 
entre saúde coletiva e clínica, 2) a visão integral do sujeito e 3) as ações intersetoriais. O presente 
trabalho visa à articulação entre estas três diretrizes, pois o Acompanhamento Terapêutico (AT), através 
de sua metodologia, faz da rua o seu espaço clínico, buscando, através da apropriação da cidade, 
promover reinserção e saúde para os sujeitos. Para que isto aconteça é preciso que se tenha uma 
concepção de indivíduo para além de questões que envolvam unicamente o corpo biológico ou social, 
mas considerando conjuntamente tudo que o afeta e determina. A partir disso, podemos afirmar que as 
ações não se restringem a um campo ou outro, abarcando, desde a saúde promovida por dispositivos 
deste setor até a possibilidade de apropriação de espaços não explorados, utilizando para isto diferentes 
setores disponíveis na circulação pela cidade. 
Ainda em relação à vinculação entre saúde coletiva e clínica, podemos trabalhar, por exemplo, a noção 
de autonomia, que será de suma importância para o AT entendida não como capacidade de se 
autodeterminar, mas como “capacidade da pessoa e da coletividade de lidar com as suas dependências” 
(CAMPOS, 2007, p. 61). Dessa maneira, são abandonadas referências externas aos sujeitos e aos 
grupos, como a noção de completo bem-estar proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
sendo privilegiada a co-produção de autonomia, integrando, assim, aspectos clínicos ao arcabouço da 
saúde coletiva e corroborando com a lei 10.216/2001 que garante direitos básicos aos usuários de saúde 
mental. 
Esta lei converge com o trabalho a ser desenvolvido pelo AT, pois, assegura aos usuários um tratamento 
que não reproduza as práticas de isolamento e exclusão sociais, mas, pelo contrário, que garanta um 
cuidado que envolva a família, a comunidade, o trabalho, os meios de comunicação, enfim, que 
proporcione um tratamento que seja digno, respeitoso e promotor de potencialidades. O AT visa, assim, 
utilizar dos espaços urbanos como possibilitadores de encontro entre os usuários, suas histórias e a 
sociedade (PANDJIARJIAN, 2000).  
As ações intersetoriais constituem-se como um dos pilares do AT e são propostas desde o início do SUS, 
dado que, em sua lei (8080/90), temos a saúde sendo determinada e condicionada por diversos fatores de 
outros setores: as ações intersetoriais “correspondem a uma relação reconhecida entre uma ou várias 
partes do setor saúde com uma ou várias partes de outro setor que se tenha formado para atuar em um 
tema visando a alcançar resultados de saúde (ou resultados intermediários de saúde) de uma maneira 
mais efetiva, eficiente ou sustentável do que poderia alcançar o setor saúde agindo por si só” (OMS, 
1997 apud TEIXEIRA; PAIM, 2000, p. 64). 
Este projeto é também uma continuidade do trabalho desenvolvido no ano de 2013 (Sistema de Saúde e 
Educação: estreitamento dos laços e ações conjuntas (Laços e Ações) Subprograma 1: Ações Integradas entre 
o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Centro de Referencia da 
Assistência Social (CRAS)), no qual foram efetuadas entrevistas com os usuários do CAPS del-Rei a fim de se 
realizar um levantamento da saúde física dos mesmos e posterior vinculação as ESF. A partir destes 
encontros, do contato com os usuários e seus familiares, os estagiários perceberam a necessidade de se 
desenvolver um trabalho voltado para a reinserção psicossocial, através da circulação em espaços antes 
inabitados por eles devido à ausência de autonomia, segurança e restrição causada pelos sintomas e 
sofrimento psíquico, além da falta de receptividade da comunidade, de maneira geral. 
 
Objetivos: 
 
Objetivo Geral: A Proposta tem como objetivo o estreitamento dos laços e a implementação de ações 
conjuntas entre o CAPS de São João del-Rei e a UFSJ, por meio da interação com usuários, seus 
familiares e os profissionais do CAPS, utilizando como estratégia o Acompanhamento Terapêutico, ou 
seja, a cidade como espaço de criação de ações intersetoriais e ampliação da noção de saúde, para os 



estagiários, usuários, familiares e equipes da rede de saúde, em consonância com as diretrizes do SUS e 
a lei 10.216/2001. 
 
Objetivos específicos:  
 
• reformular as oficinas no CAPS criando um espaço para realização de diferentes atividades; 
• fortalecer a oficina de música, realizada na OPL, como um dispositivo de atenção psicossocial, 

principalmente voltado para os usuários do CAPS que receberam alta do serviço e, por isso, não 
contam com nenhum tipo de assistência, além da medicamentosa; 

• efetuar o Acompanhamento Terapêutico com os usuários que necessitam deste tipo de intervenção;  
• realizar o encontro de projetos PET-Saúde e Pró-Saúde da UFSJ, no campus Centro-Oeste Dona 

Lindu, no início do mês de abril; 
• realizar, no mês de agosto, o seminário PET-Saúde Regional, em parceria com as universidades 

federais de Viçosa, Alfenas e Juiz de Fora, no campus Dom Bosco da UFSJ; 
• realizar, em setembro, o VIII Seminário Saúde e Educação, na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, em parceria com o Instituto de Medicina Social da UERJ; 
• lançar o livro “Mobilização, Cidadania e Participação Comunitária”, na V Conferência 

Internacional de Psicologia Comunitária, nos dias 3 a 6 de setembro, Fortaleza; 
• apresentar trabalhos sobre os resultados obtidos pelo Programa de Extensão na Semana de Extensão 

da UFSJ em 2014; 
• apresentar os trabalhos realizados em congressos relacionados à área de saúde coletiva ou 

psicologia social; 
• elaborar relatório final. 
 
 
Resultados Esperados: 
• fortalecer as oficinas realizadas no CAPS; 
• fortalecer a oficina de música na OPL, incluir novos membros e incentivar a apresentação dos 

usuários em público; 
• realizar o Acompanhamento Terapêutico para contribuir na apropriação e circulação dos usuários 

na cidade; 
• realizar, em abril, o encontro de projetos PET-Saúde e Pró-Saúde da UFSJ, no campus Centro-Oeste 

Dona Lindu; 
• realizar,  no mês de agosto, o Seminário PET-Saúde Regional, em parceria com as universidades 

federais de Viçosa, Alfenas e Juiz de Fora, no campus Dom Bosco da UFSJ; 
• realizar o VIII Seminário Saúde e Educação, na UERJ, em parceria com o Instituto de Medicina 

Social daquela instituição; 
• lançar o livro “Mobilização, Cidadania e Participação Comunitária”; 
• apresentar os resultados obtidos em, pelo menos, um congresso de psicologia social, além da Semana 

de Extensão Universitária; 
• elaborar pelo menos um artigo científico sobre as  atividades desenvolvidas; 
• elaborar relatório final. 
 
 
Fundamentação teórica :  
O Programa de Extensão Universitária “Sistema de Saúde e Educação: estreitamento dos laços e ações 
conjuntas” (Laços e Ações) elabora, para 2014, a proposta O Acompanhamento Terapêutico e a Reinserção 
Psicossocial de Usuários de Saúde Mental de São João del-Rei. Nesse sentido, busca como fundamento de 
suas ações as noções que embasam a prática de Acompanhamento Terapêutico (AT), a fim de dar seguimento 
ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelo NEPIS (Núcleo de Ensino, Pesquisa e Intervenção em 
Saúde). Busca-se vincular as dimensões apontadas pela lei Paulo Delgado (10216/2001), que garantem 
diretos básicos aos usuários de saúde mental, e também pela portaria 336/2002 que fundamenta o 
funcionamento dos CAPS no Brasil.  
Um dos princípios básicos trabalhados pela reforma psiquiátrica no Brasil está relacionado à necessidade da  
reinserção psicossocial dos usuários de saúde mental, se tornando base para a ideia de funcionamento dos 
serviços  destinados ao trabalho com pessoas em sofrimento psíquico. Tem-se, dessa forma, uma necessidade 
destes serviços buscarem a reinserção de seus usuários ao cotidiano das cidades, na busca de garantir a eles o 
reconhecimento de um espaço que lhes é pertencente e que deve ser explorado, de forma a garantir-lhes os 
direitos básicos para o exercício de sua cidadania, o que passa a ser possível a partir da construção e da 
prática de sua autonomia. 



Entretanto, para que se construa este processo de reinserção psicossocial, o sujeito necessita de um suporte 
que o auxilie neste desafio, e é aí que entra a contribuição do AT. Segundo Palombini (2004), o AT é de 
extrema importância para que o movimento de reforma psiquiátrica leve em consideração as questões que 
envolvam os processos de relação espaço-temporal, e que os profissionais destinados a trabalhar nas 
instituições deste setor da saúde busquem sempre o deslocamento neste espaço como estratégia de atuação. 
Para a autora, as instituições totais, nas quais o hospital psiquiátrico está incluído, possui uma característica 
muito específica quanto ao seu funcionamento, o que estabelece uma relação espaço-temporal muito 
conflitante para o indivíduo que está ali inserido, os muros altos, as grades, as paredes, os longos corredores, 
tudo isso cria uma espaço específico, fechado dentro de si mesmo, que impossibilita trocas, e 
consequentemente transforma o tempo em algo sem cadência, congelado, eternamente o mesmo. Ainda de 
acordo com Palombini, estas relações com o espaço e o tempo são determinantes para a nossa saúde mental, 
portanto não podemos pensar em produção de algum tipo de saúde neste tipo de instituição. Através da 
observação e da atuação da equipe do NEPIS, junto ao CAPS Del Rei, percebemos que esta instituição 
reproduz, em muitos aspectos, a lógica manicomial, sendo, assim, pertinente à proposta de AT com seus 
usuários, possibilitando, inclusive, um debate sobre o funcionamento e a concepção de saúde presentes no 
cotidiano do CAPS. 
O AT surge como uma possibilidade que se articula aos preceitos propostos pela reforma psiquiátrica e aposta 
nesta reconfiguração das relações que envolvam o espaço como estratégia de intervenção no serviço de saúde 
mental. O AT passa a investir nas trocas sociais estabelecidas na comunidade local, buscando sair do 
confinamento imposto pelos muros e usa da ocupação dos bairros, da praça, da igreja como espaço para o 
desenvolvimento terapêutico e como possibilidade de desenvolvimento de autonomia. Desta forma, o AT se 
mostra como uma ferramenta importantíssima no processo de reinserção psicossocial proposta nas diretrizes 
de funcionamento do CAPS, já que o serviço, sendo voltado para fora, deve traçar estratégias que visem à 
inclusão destes sujeitos nos espaços sociais, pensando a reinserção para além de um corpo biológico e inclui, 
de vez, o contato com a cidade e suas diversas possibilidades enquanto elemento crucial para o 
desenvolvimento de autonomia e a consequente produção de saúde (PALOMBINI, 2004). 
 A partir da experiência desenvolvida pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS), 
podemos conceber o AT como uma possibilidade de reinserção social dos usuários do CAPS e, ao mesmo 
tempo, como meio de ampliação da noção de saúde, levando em consideração os determinantes e 
condicionantes da saúde elencados na lei do SUS (8080/90), propiciando uma interferência direta no 
modo de atuação dos profissionais do CAPS e indireta nos da atenção primária. Através do encontro 
com o espaço urbano e tudo o que ele oferece, o AT pode contribuir para a reconstrução de histórias, 
retirando o sujeito do isolamento, da segregação geográfica que separa “loucos” e “normais”. Trata-se 
de uma “clínica que acontece fora dos equipamentos tradicionais de tratamento, que se dá na interface 
do acompanhante, do acompanhado e da cidade, clínica na cidade” (CARROZO, 2000, p. 11). Nesta 
perspectiva, as casas, os parques, as ruas ganham vida a partir do olhar daqueles que as experenciam e 
as observam de forma singular. 
Perambular pela cidade, usufruir da sua cultura, de suas belezas parece algo simples e corriqueiro. No 
entanto, muitos perderam esta condição de existirem na cidade, tornando-se distantes e invisíveis aos 
nossos olhos. Estas pessoas necessitam de alguém que possa acompanhá-los neste reencontro. Assim, o 
AT, realizado na dupla acompanhante-acompanhado, faz da cidade um espaço de redescobertas, 
construções a partir dos recursos de cada acompanhado (PANDJIARJIAN, 2000). Novas alternativas são 
vislumbradas por uma prática afetada por aquilo que o espaço oferece e que, de algum modo, adquire 
significado e proporciona novas possibilidades de existir para pessoas que vivem imersas em um 
horizonte restrito. 
O AT está inserido em uma rede de cuidados aos portadores de sofrimento psíquico que expõe a loucura, 
ultrapassa os muros das instituições, relacionando o “louco” com a cidade. Mas, para que isso 
aconteça, o acompanhante deve mergulhar no universo do acompanhado, assistir suas descobertas e 
elaborações, provocando e se retirando, dando lugar de protagonismo ao sujeito (SERENO, 2000). 
Nesse caminho percorrido em conjunto, o itinerário é modificado a cada experiência, ultrapassa-se 
limites, desvenda-se outros percursos geográficos e subjetivos, abre-se espaços para que o acompanhado 
apareça. Rompe-se com o limite dos sintomas e da doença, a partir do encontro com as possibilidades da 
cidade, buscando resgatar a cidadania, promover a autonomia, o convívio social dos sujeitos 
acompanhados para que adentrem no cotidiano das pessoas e da cidade, sendo construídos também por 
ela e contribuindo com a construção da mesma. O aspecto de construção do espaço urbano pela inclusão 
de pessoas excluídas de sua circulação é o aspecto mais marcante dessa proposta de extensão 
universitária. 

 
 
 



METODOLOGIA 

Para elaborarmos a presente proposta, efetuamos as seguintes tarefas: em novembro de 2012 realizamos 
o levantamento dos usuários do CAPS residentes em São João del-Rei; em janeiro de 2013 participamos 
de reuniões na Secretaria de Saúde, nas quais o programa de extensão foi apresentado e feito o acordo 
de colaboração. 
Inicialmente, fizemos o contato com os serviços de saúde (CAPS e dez ESF), para apresentar a proposta. 
Em seguida, organizamos oficinas de capacitação sobre matriciamento e intersetorialidade para vinte e 
quatro profissionais dos serviços de saúde. Na terceira etapa, efetuamos a capacitação. Na quarta etapa, 
elaboramos o roteiro de entrevistas visando levantar as necessidades de saúde física dos usuários do 
CAPS. Em seguida, realizamos entrevistas e fizemos a análise delas, com o objetivo de identificar os 
aspectos propostos. Finalmente, efetuamos a vinculação dos usuários do CAPS às ESF. 
Todo esse trabalho foi facilitado pelo fato de já contarmos com oito estagiários de psicologia, vinculados 
às ESF e nove no CAPS. A partir da inserção dos estagiários nas duas instituições, foram efetuados os 
contatos com as equipes. Então, foi organizada a capacitação, de maneira participativa, pois contamos 
com membros das equipes de ESF no levantamento dos temas a serem discutidos. A capacitação seguiu o 
método das rodas de conversa (AFONSO, 2008). O roteiro de entrevista foi elaborado com a 
colaboração de uma médica clínica geral (Elizenda Soares – ESF Tejuco). A entrevista foi aberta e 
semidirigida, e a análise do discurso foi efetuada a partir do referencial teórico de Michel Foucault 
(1996). A partir da análise, fizemos a vinculação nas ESF dos usuários do CAPS que necessitavam de 
atendimento médico. 
Concluído este programa de 2013, e a partir da análise das entrevistas e pelo contato com os usuários, 
foi possível identificar aqueles com menor grau de autonomia e que se mostravam distantes do convívio 
com a cidade e com a sociedade de forma geral. A partir disso, neste ano, serão retomados os contatos 
com estes usuários, juntamente com a equipe do CAPS, para que eles sejam convidados a participar do 
Acompanhamento Terapêutico. Aqueles que se interessarem pelo projeto passarão a ser acompanhados 
pelos estagiários em diversas atividades que serão planejadas em conjunto e que envolvam a cidade, a 
cultura, o lazer, o transporte, entre outros. A periodicidade destes encontros não é padronizada, pois 
dependerá da disponibilidade dos sujeitos e das especificidades de cada caso.  

 
DIRETRIZES DA EXTENSÃO 

 
O Programa Laços e Ações desenvolve, desde 2007, atividades compartilhadas com instituições e órgãos de 
saúde do município de São João del-Rei e região. Dentre as diversas atividades, temos elaborado 
capacitações para os profissionais (médicos, psicólogos, enfermeiros, agentes comunitários, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, além dos conselheiros de saúde), tendo 
como base as rodas de conversa, método que privilegia a interação dialógica e a construção do 
conhecimento. O trabalho desenvolvido nas rodas de conversa, somado às palestras anuais, ocorridas 
durante o Seminário Saúde e Educação, são publicadas em livro, possibilitando o prosseguimento do diálogo, 
em supervisões. Quanto a interdisciplinaridade, além dos profissionais citados acima, o Programa conta com 
alunos de psicologia, educação física, biologia e jornalismo, com supervisores das respectivas áreas. O 
Programa Laços e Ações ganhou um importante desdobramento a partir de agosto de 2013, com o início do 
projeto PET-Saúde, financiado pelo Ministério da Saúde, que permite a aproximação com diversos setores da 
saúde do município, além do contato com projetos de diferentes universidades do Brasil, que contam com 
equipes interdisciplinares. 
O Programa Laços e Ações surgiu de debates em sala de aula e toda a produção advinda de suas atividades 
retornam à ela, principalmente nas disciplinas de Psicologia e Saúde Pública e Psicologia nas Instituições de 
Saúde. Diversos temas de iniciação científica e de mestrado surgiram dos projetos de extensão, como os 
projetos de pesquisa, aprovados em editais universais da FAPEMIG: “Promoção da Saúde: entre os estilos 
de vida e as ações intersetoriais” (de abril de 2011 a março de 2013) e “Configuração e Atuação das 
Equipes dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Minas Gerais (de fevereiro de 2014 a janeiro 
de 2016). Como desdobramento do primeiro projeto financiado pela FAPEMIG, tivemos sete projetos de 
iniciação científica (PROPE/FAPEMIG e PROPE/CNPq), do qual podemos destacar os dois que estamos 
encerrando, intitulados: “As Definições de Família nas Produções Acadêmicas de Profissionais da Atenção 
Primária de Saúde no Brasil” e “As Definições de Família nas Políticas Públicas de Saúde no Brasil”. Em 
relação ao mestrado, tivemos duas defesas de projetos da área da saúde, duas defesas programadas para 
março de 2014 e mais três projetos para qualificação no mesmo mês. 
Entre os cinqüenta e oito alunos (dos cursos de psicologia, música, contabilidade e jornalismo) que passaram 
pelo Programa Laços e Ações, quatorze fazem mestrado em psicologia na UFSJ (sendo que uma é psicóloga 
da prefeitura de Jeceaba, outra de Barbacena, uma é coordenadora do CAPS de Carangola e outra é 
professora do IFET), uma é mestranda na Liffey College – Irlanda, dois são mestrandos em educação pela 



UFSJ (um deles é, também, coordenador do CAPS de Ouro Branco), quatro mestres em psicologia pela 
UFSJ (uma delas é, também, psicóloga da prefeitura de Conselheiro Lafayete), um é ex-professor do IPTAN 
e ex-professor substituto da UFSJ, uma é psicóloga da UFMG, uma é psicóloga da prefeitura de Cambuí, 
uma é psicóloga da FHEMIG de Barbacena, um é mestre em psicologia pela UFMG e psicólogo da 
prefeitura de Mariana e, por último, uma é doutoranda em psicologia pela UFMG, mestre em psicologia pela 
UFMG e professora substituta da UFSJ. 
A proposta possui relevância social, principalmente pelo fato de trabalhar com equipe interdisciplinar, 
apoiada nas noções de integralidade e de intersetorialidade. O trabalho intersetorial está pautado nos 
determinantes e condicionantes sociais da saúde, elencados na Lei Orgânica da Saúde (8080/90). Essa noção 
foi trabalhada na graduação, de maneira mais detalhada na disciplina Ações Intersetoriais em Saúde (2º 
semestre 2010), da qual foi elaborado um projeto de mestrado (com data de defesa prevista para 26 de março 
de 2014). Assim, o NEPIS mantém a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. A intersetorialidade se 
dará, notadamente, entre as áreas da saúde, da cultura e do lazer, contribuindo para a reabilitação 
psicossocial dos usuários do CAPS. 
 
 
 

 
PÚBLICO-ALVO: 
 
Usuários do CAPS, seus familiares e equipe do CAPS del-Rei 
 
 
 
 

PÚBLICO ATINGIDO: 
 

A comunidade do CAPS Del Rei, 
composta por profissionais, usuários e 

familiares: 12 profissionais, 90 
usuários e 250 familiares (totalizando 

372 pessoas) 
 
 

 
 

 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Do programa/projeto:  

O Programa de Extensão será acompanhado e avaliado semanalmente em reuniões e supervisão de 
equipe em que se discutirá o que ocorre nas atividades desenvolvidas em torno do projeto. Outra 
maneira de acompanhamento e avaliação será feita por meio do estudo e discussão de textos referentes 
aos temas de relevância para realização do trabalho. 
Em relação ao CAPS del-Rei e à oficina de música, também temos como indicador a observação que 
buscará averiguar se, de fato, ocorrerá a passagem de uma proposta de recuperação da saúde para 
ações comunitárias de prevenção e de promoção. Estes aspectos poderão ser observados através dos 
relatórios semanais confeccionados pelos alunos referentes às atividades por eles desenvolvidas. 
Serão promovidas reuniões mensais com a equipe do CAPS, os usuários, seus familiares e os bolsistas a 
fim de se avaliar o desenvolvimento do trabalho. 

 
 Dos bolsista: 
 
O acompanhamento e a avaliação dos alunos serão realizados, semanalmente, durante a supervisão. 
Nesse momento, serão abordados assuntos referentes às atividades desenvolvidas e seguirá a orientação 
conforme a demanda dos alunos. Os bolsistas e estagiários têm, também, como tarefa, a elaboração de 
diários de campo de cada atividade desenvolvida. 
Também serão lidos e comentados textos que abordem a temática do Programa e, a partir disso, 
pretende-se elaborar resumos para apresentações em congressos.  
Estará envolvido no Programa o aluno de mestrado, Danilo Rodrigues de Matos, que irá colaborar no 
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos bolsistas e estagiários. 
 

 
 
 
 



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Mês  

Atividades abril  maio  jun  jul  ago set  out  nov  dez jan fev  mar 
desenvolver a oficina de 
atividades livres no CAPS 

x x x x x x x x x x x x 

fortalecer a oficina de música na 
OPL 

x x x x x x x x x x x x 

desenvolver as atividades de 
Acompanhamento Terapêutico 

x x x x x x x x x x x x 

realizar o encontro de projetos 
PET-Saúde e Pró-Saúde da UFSJ, 
no campus Centro-Oeste Dona 
Lindu, no início do mês de abril; 
 

x            

realizar, no mês de agosto, o 
seminário PET-Saúde Regional, 
em parceria com as universidades 
federais de Viçosa, Alfenas e Juiz 
de Fora, no campus Dom Bosco 
da UFSJ; 
 

    x        

realizar, em setembro, o VIII 
Seminário Saúde e Educação, na 
Univerdade do Estado do Rio de 
Janeiro, em parceria com o 
Instituto de Medicina Social da 
UERJ; 
 

     x       

lançar o livro “Mobilização, 
Cidadania e Participação 
Comunitária”, no V Conferência 
Internacional de Psicologia 
Comunitária, nos dias 3 e 6 de 
setembro, Fortaleza; 
 

     x       

apresentar trabalhos sobre os 
resultados obtidos pelo Programa 
de Extensão na Semana de 
Extensão da UFSJ em 2014; 
 

        x    

apresentar os trabalhos realizados 
em congressos relacionados à 
área de saúde coletiva ou 
psicologia social; 

     x       

elaborar artigo científico           x x 
elaborar relatório final            x 
 
OUTRAS INSTITUIÇÕES PARTÍCIPES: 
• Centro de Atenção Psicossocial del-Rei (CAPS) 
• Espaço Artaud 
• Orquestra Popular Livre (OPL) 
• Secretaria Municipal de Saúde de São João del-Rei (SMS) 
• Ministério da Saúde 
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