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ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO: ESTRATÉGIAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. 
Eduardo Pelliccioli, Neuza Guareschi, Iacã Macerata (Psicologia, PUC-RS) 
Este trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento que busca desenvolver ações e estratégias de 

qualificação e ampliação do Acompanhamento Terapêutico (AT) integrado à rede pública de saúde do município de 
Viamão no Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental – CAIS-Mental. A proposta é contribuir efetivamente para 
atender a demanda e a capacitação de serviços na esfera pública relacionados à saúde mental com base na Lei 9.716, 
que dispõe sobre a reforma psiquiátrica no Rio Grande do Sul. O Acompanhamento Terapêutico é entendido aqui 
como um dispositivo clínico e organizacional no espaço da saúde: institui-se como uma intervenção que almeja gerar 
uma reorganização subjetiva no usuário que dela usufrui. Esta reorganização, que refere-se ao plano terapêutico em 
questão, pode ser alcançada não só pelas ferramentas e intervenções que são oriundas do campo das psicopatologias 
e suas regras de tratamentos, mas também por uma política de ação pública ordenada, estratégica e direcionada. Para 
isso foram organizados dois grupos que funcionam quinzenalmente e são compostos por pacientes com diferentes 
diagnósticos, previamente escolhidos por uma comissão multiprofissional que avalia as possibilidades e indicações 
de cada caso. Esses grupos serão dirigidos por um profissional de nível técnico (que pode ser uma enfermeira, um 
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médico, um psicólogo ou assistente social, por exemplo) e co-coordenados pelas acompanhantes terapêuticas (ats) 
que compõem a equipe local. As atividades têm como base um plano terapêutico que estimule a produção criativa e a 
apropriação do conceito de cidadania - e seu exercício - através da escuta dirigida aos seus integrantes pelas ats 
durante as atividades realizadas, como: saídas e circulações pela cidade, oficinas diversas que envolvam trabalhos 
manuais, música, papel reclicado e discussões de temas específicos que os usuários venham a propor. (BPA/PUC) 
 




