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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
A internação domiciliar faz parte da atenção domiciliar, regulamentada pelo
SUS, onde uma equipe multiprofissional presta atendimento de complexidade
variada a pacientes principalmente em cuidados paliativos.
Participamos do sofrimento e de questões de alta complexidade como a
terminalidade do ser humano e suas repercussões na família e muitas vezes como
profissionais de saúde não encontramos um espaço para compartilharmos as
nossas dificuldades e nossas limitações.
Segundo Pitta (1999), assumir o cuidado de pessoas doentes suscita diversos
sentimentos e ansiedades contraditórias: piedade, compaixão, amor, culpa, ódio e
ressentimentos.
Percebemos o quanto o trabalhador da saúde necessita de uma adequação
cotidiana para o desempenho de suas tarefas e que muitas vezes não somos
capacitados e/ou estruturados para tal atuação.
A Terapia Comunitária tem como principal objetivo a saúde mental, mostra-se
como instrumento eficaz na de troca de saber, aprendizagem dos usuários e
terapeutas e mudanças de comportamento e atitudes frente a diversas situações,
no

âmbito

biológico,

psicossocial

e

familiar,

promovendo

resiliência

e

empoderamento.
A Terapia Comunitária promove o crescimento dos indivíduos do grupo ao
criar um espaço que permite seus membros compartilharem suas vivências. Uma
Terapia Comunitária bem estruturada deve compreender um conjunto de relações e
situações que extrapolam o âmbito individual e familiar. Nela aborda-se
concomitantemente o indivíduo na sua singularidade e na sua inserção familiar e
social. Portanto, na Terapia Comunitária exercita-se o domínio do espaço público
pelo indivíduo. (MARCHETTI, 2003).
A Terapia Comunitária foi desenvolvida pelo Prof. Dr. Adalberto Barreto,
docente de Medicina Social da Universidade Federal do Ceará, que trabalha com
essa prática desde 1987. É reconhecido internacionalmente e divulgador da técnica
por vários estados brasileiros.
A Terapia Comunitária foi implantada em Brasília-DF em setembro de 2001
pelo Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária do Distrito Federal –
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Mismec, DF - e atualmente abrange 180 terapeutas comunitários em formação e 40
grupos de terapia comunitária em atuação.
Adalberto

Barreto

(2005)

enfatiza

que,

na

Terapia

Comunitária,

desencadeamos processos de reflexão através do diálogo, promovendo o
desenvolvimento da autonomia e autogestão do individuo e da comunidade.
Ao longo da sessão, é seguida de maneira cuidadosa, a seguinte estrutura:
1 ACOLHIMENTO: o terapeuta acomoda os participantes, de preferência, em
círculo para que todos possam olhar para a pessoa que está falando. Em
seguida são informadas as regras da terapia: fazer silêncio, falar da própria
experiência, não dar conselhos e nem julgar, sugerir uma música,
brincadeira, poesia que tenha alguma ligação com o tema.
2 AQUECIMENTO: É iniciada a terapia com o clima de companheirismo, por
meio de uma dinâmica para estimular a interação entre os participantes.
3 ESCOLHA DO TEMA: o terapeuta estimula os participantes a falar sobre
aquilo que os faz sofrer, utilizando a metáfora “quando a boca cala, os
órgãos falam, quando a boca fala, os órgãos saram”. Logo após, é feita uma
síntese dos problemas apresentados para que o grupo escolha o tema a ser
aprofundado.
4 CONTEXTUALIZAÇÃO: Este é o momento de entender o problema da
pessoa. Ela vai explicar e contar o seu problema e, em seguida, todos podem
fazer perguntas que a ajudem a esclarecer a sua dor. Preparam-se, pelo
menos, dois “motes”. O mote é proposto para coletivizar o problema e para
motivar as pessoas do grupo a trazerem suas experiências, vivências e
principalmente as resoluções criativas das suas situações-problema. Os
motes levantados podem abranger os níveis individual, familiar, comunitário e
social.
5 PROBLEMATIZAÇÃO: Neste momento o protagonista é convidado a
silenciar por um tempo e ouvir o que o grupo tem a dizer a partir do mote
levantado pelo terapeuta. O protagonista ao ouvir os relatos, vivências,
sentimentos e o modo como as pessoas lidaram com o problema, pode
afastar-se momentaneamente da sua dor e perceber que outras pessoas
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também vivem problemas semelhantes e encontram diferentes modos de
enfrentá-los. Desse modo, pode comparar, experimentar sentimentos, ouvir
diferentes soluções, aumentando o arsenal de possibilidades para o
enfrentamento dos problemas cotidianos.
6 CONCLUSÃO/ENCERRAMENTO: o encerramento se dá com todos dandose as mãos em um grande círculo com rituais próprios, como cantos
religiosos ou populares, orações, abraços, e o relato de cada um da
experiência e aprendizado adquiridos naquele encontro. O grupo agradece
ao protagonista por ter oportunizado a reflexão de todos e o acolhe,
observando como as trocas entre os participantes afetaram-no de modo a
deixá-lo mais fortalecido. Nesse momento, enfatiza-se, sobretudo, o exercício
da solidariedade.
Assim, a Terapia Comunitária trata-se de um procedimento terapêutico de
caráter preventivo em saúde, fomentador de cidadania. Consideramos que essa
prática na nossa unidade de saúde, será uma ferramenta de promoção para a
saúde do profissional de saúde e um instrumento valioso para se diagnosticar as
carências e problemas emergentes específicos desse grupo contribuindo assim
para a melhoria da saúde mental dos funcionários, promovendo reflexões e
mudanças o que refletirá também no nosso relacionamento como equipe
multiprofissional e com os nossos usuários.

2. OBJETIVOS
Propiciar aos funcionários da internação domiciliar do Hospital Regional de
Sobradinho um espaço social para a inclusão da promoção da saúde do trabalhador
através da Terapia Comunitária.

3. PLANO DE AÇÃO
Implantação da Terapia Comunitária no serviço de internação domiciliar
do Hospital Regional de Sobradinho, que será conduzida por dois terapeutas
capacitados na Regional (ambos formados pelo curso de terapeutas comunitários
da UFCE), sendo uma assistente social e um médico, essa terapia acontecerá com
uma freqüência quinzenal. A princípio o espaço utilizado para esses encontros será
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o próprio auditório do Hospital Regional de Sobradinho.
Assim, iniciaríamos a terapia para os profissionais de saúde da internação
domiciliar quinzenalmente às quintas-feiras no período das 18:00 às 19:00 horas,
período dentro da carga horária desses funcionários com o objetivo maior da saúde
mental desses usuários.
Após três meses dessa nova prática, faríamos uma entrevista com um
questionário semi-estruturado a ser desenvolvido após algumas observações
desses eventos a fim de avaliarmos o impacto dessa prática no cotidiano desses
profissionais. Nesse mesmo período, faríamos ainda outra entrevista com a chefia
imediata desse grupo para considerarmos as transformações e suas performances,
dando um espaço para análise com o próprio usuário.
A partir daí dependendo dessas avaliações, iríamos sugerir a ampliação dessa
prática aos demais profissionais da saúde vinculados à Regional de Sobradinho e
as avaliações continuariam de forma semestral.
No final do primeiro ano dessa proposta, variamos um instrumento mais
elaborado através do qual poderíamos levantar alguns indicadores para avaliações
posteriores e uma proposta de um seminário para a discussão da saúde dos
trabalhadores trazendo a experiência da Terapia Comunitária já experimentada.
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5. INVESTIMENTO:
INVESTIMENTO (12 meses)
Valor unitário

Valor total

Papel A4 (3 resmas)

15,00

45,00

Tinta de Impressora (3 cartucho)

70,00

210,00

Material Permanente
Cadeiras (já existentes no setor)
Computador (já existente no setor)
Material de Consumo

6. AVALIAÇÃO
A avaliação de dará de forma qualitativa quando após três meses de
funcionamento da terapia comunitária, faremos um questionário semi-estruturado
que será elaborado após a observação dessa terapia e será aplicado para os
funcionários e para o seu respectivo chefe imediato a fim de considerarmos o
impacto dessa prática na saúde desses trabalhadores e as possíveis repercussões
no ambiente de trabalho, assim como as possibilidades advindas dessa experiência.
Após essa primeira avaliação consideraremos as avaliações semestrais e a
expansão dessa terapia para os demais funcionários do Hospital.
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