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RESUMO 

Com A Reforma Psiquiátrica Brasileira, diversos avanços no campo da 
saúde mental aconteceram no país. Um desses avanços foi a criação dos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tendo como objetivo a 
reabilitação psicossocial e melhoria na promoção de cuidado. Porém, 
atualmente persistem alguns estigmas manicomiais, entre eles, o cuidado 
voltado para o modelo tutelar, onde a relação trabalhador-usuário é 
hierarquizada. O cuidado, tem caráter genuíno na intersubjetividade e 
para alcança-lo, é preciso respeitar a experiência do sujeito. Como 
estratégia, a Gestão Autônoma da Medicação (GAM) busca promover 
autonomia aos usuários ocasionando melhorias na produção de cuidados. 
O estudo teve como objetivo compreender a experiência de usuários e a 
percepção dos trabalhadores acerca do processo de produção de cuidados, 
a partir da GAM. Trata-se de um estudo qualitativo, na configuração de 
pesquisa-intervenção. Realizou-se a observação participante do processo 
de planejamento e inauguração do grupo GAM no CAPS II em uma cidade 
do Norte de Minas Gerais. Os dados foram organizados em diários de 
campos e analisados por meio da análise de conteúdo. Durante o grupo 
de planejamento com os trabalhadores, foi observado divergências entre 
as práticas de cuidado. No grupo GAM, por um lado, os usuários 
manifestaram forte vínculo com serviço e trabalhadores, porém, como 
decorrência dessa intensa correlação, apresentou-se indícios de uma 
relação de dependência com o CAPS. Em suma, com o decorrer dos 
grupos percebeu-se uma busca continua por autonomia e um cuidado 
intersubjetivo ganhando maior espaço dentro do serviço. 

 

PALAVRA CHAVE: GAM; cuidado; saúde mental; autonomia. 

 
ABSTRACT 

With the Brazilian Psychiatric Reform, several advances in the field of 
mental health took place in the country. One of these advances was the 
creation of Psychosocial Care Centers (CAPS) with the objective of 
psychosocial rehabilitation and improvement in the promotion of care. 
However, currently some asylum stigmas persist, among them, the care 
focused on the tutelary model, where the worker-user relationship is 
hierarchical. Care, according to has a genuine character in intersubjectivity 
and to achieve it, it is necessary to respect the subject's experience. As a 
strategy, the Autonomous Medication Management (GAM) seeks to 
promote autonomy to users, causing improvements in the production of 
care. The study aimed to understand the users' experience and the workers' 
perception about the care production process, based on the GAM. This is a 
qualitative study, in the configuration of research-intervention. Participant 
observation of the planning process and inauguration of the GAM group at 
CAPS II was carried out in a city in the North of Minas Gerais. Data were 
organized into field diaries and analyzed using content analysis. During the 
planning group with the workers, divergences between care practices were 
observed. In the GAM group, on the one hand, users showed a strong bond 
with the service and workers, however, as a result of this intense correlation, 
there were indications of a dependency relationship with the CAPS. In short, 
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as the groups progressed, there was a continuous search for autonomy and 
intersubjective care gaining more space within the service. 

 

KEYWORD: GAM; caution; mental health; autonomy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira é um movimento que tem como um 

dos seus principais aspectos a extinção dos manicômios e a 

conscientização dos paradigmas que a sustentam. Esse movimento é 

conhecido por ser fruto de uma maturidade teórica e política, pois, com a 

Reforma foi possível conscientizar mais pessoas da sociedade. Entretanto, 

mesmo que haja uma atenção às pessoas com sofrimento mental, ainda 

persistem as dificuldades de inserir esses sujeitos na sociedade, devido 

aos comportamentos padrões e preconceitos advindos da época 

manicomial, que perpassando para dias atuais. Então, por meio desse 

movimento, muitos estudos foram e ainda são realizados, buscando uma 

melhoria no cuidado desses indivíduos. Decorrente dessa mudança, 

algumas leis foram criadas como forma de garantir os direitos de pessoas 

portadoras de sofrimentos mentais, além da busca por uma forma de 

redirecionar a assistência em saúde (GONÇALVES, SENA 2001). 

Diante deste cenário, visando a substituição dos manicômios, os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram instituídos como uma 

estratégia de garantia dos direitos das pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes e/ou uso prejudicial em álcool e drogas. Os CAPS 

são compostos por equipes multiprofissionais. Todo atendimento recebido 

pelos sujeitos envolve um Projeto Terapêutico Singular (PTS), ou seja, 

instrumento que desenvolve, juntamente com o usuário, propostas e 

condutas de intervenção para o tratamento individualizado. Por esse 

motivo o PTS não deve ser feito apenas pelos profissionais da saúde, 

mas juntamente com o usuário, respeitando as decisões e opiniões do 

sujeito (MIRANDA, COELHO, MORÉ, 2012). 

Mesmo com o avanço da Reforma Psiquiátrica ainda existem 

diversos desafios a serem enfrentados pela comunidade, sendo um deles 
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o modelo biomédico em saúde, como exemplo, a hipermedicação. No 

Brasil, o uso da medicação psiquiátrica tornou-se comum a milhões de 

brasileiros e muitos desses usuários não têm acesso à informação, 

utilizando-a de forma passiva e submissa. Dessa forma, é promovida a 

dependência e o consumo por compulsão que podem gerar mais demanda 

por procedimentos. Os sujeitos também acabam sendo limitados pelo olhar 

do outro, apenas pela utilização de medicamentos, perdem seu valor como 

cidadão, como sujeitos de vontades e poder decisório (SANTOS, 2014). 

Além disso, como resquício do modelo manicomial e da 

predominância do modelo biomédico no processo de cuidado em saúde, 

percebe-se a dissimetria na relação de usuários e profissionais. Observa- 

se tensionamento de poder, em que o trabalhador ocupa o lugar de detentor 

do saber, indicando marcas de um vínculo de poder, estabelecendo uma 

relação de hierarquização entre usuário e profissional de saúde, resultando 

em práticas de cuidado infantilizado, influenciando no poder decisório do 

tratamento do sujeito com sofrimento mental. Até mesmo esses 

profissionais podem se perder na direção do cuidado para com os usuários, 

pois acabam por sair desse papel de cuidado para uma relação tutelar, em 

que tentam impor regras de tratamento para o sujeito, sem buscar 

compreender o que a pessoa deseja (CRUZ, FERNANDES, 2012). 

Nesse sentido, os sujeitos com sofrimento mental grave não têm 

oportunidades de falarem sobre suas experiências, são negligenciados 

como indivíduos autônomos, muitas vezes, não há participação ativa em 

seus próprios tratamentos. Principalmente quando há uma forma de cuidar, 

que privilegia restritamente o cuidado técnico. Esse cuidado se caracteriza 

por uma relação entre duas pessoas, porém com a finalidade apenas de 

obter informações objetivas sobre o sujeito, buscando somente um 

raciocínio clínico, ignorando, então, a relação interpessoal (ANÉAS, 

AYRES, 2011). Esse modelo citado remete à ideia do modelo 

hospitalocêntrico, que estimula fortemente o uso da técnica, visando 

somente a cura e o saber profissional (FARIAS, et al, 2010). Outrossim, 

nos dias atuais, cabe salientar que há uma discussão sobre a definição e 

uma crítica ao cuidado em saúde. 
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Nesse sentido, alguns autores criticam as formas da chamada 

“medicina tecnológica”, Anéas e Ayres (2011), no qual os profissionais 

acabam por fazer uma desumanização das práticas à saúde, porque 

utilizam somente a técnica e desvalorizam a vivência dos indivíduos, 

mesmo que haja uma relação entre profissional e sujeito. Mesmo que 

haja, uma relação entre profissional e sujeito, há ali, também, uma 

separação entre a técnica e a relação interpessoal. A intenção não é 

extinguir essa técnica, mas utilizá-la juntamente como uma forma mais 

humanizada de cuidado. Ainda é perceptível que alguns profissionais 

utilizam somente um desses meios, isto é, o técnico, o que acaba por 

restringir o ser humano em sua totalidade, apenas com finalidade de 

diagnóstico (ANÉAS, AYRES, 2011). 

Na relação interpessoal do cuidado, o intuito é abrir diversos olhares 

para a dimensão humana, valorizando a subjetividade e vivência do sujeito...... 

.....À vista disso, para uma melhor compreensão da definição de cuidado, 

Ayres (2004) aponta que, para cuidar, deve-se entender a relação 

interpessoal deste ato. O intuito é abrir diversos olhares para a dimensão 

humana, valorizando a subjetividade e a vivência do sujeito, buscando 

também compreender qual projeto de felicidade do indivíduo, ou seja, o que 

orienta a felicidade como projeto existencial. Por esse motivo ninguém pode 

dizer a última palavra de bem-estar para um sujeito. Por assim dizer, o 

cuidado é: 

Uma compreensão filosófica e uma atitude prática frente ao 
sentido que as ações de saúde adquirem nas diversas situações 
em que se reclama uma ação terapêutica, isto é, uma interação 
entre dois ou mais sujeitos visando o alívio de um sofrimento ou 
o alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes 
especificamente voltados para essa finalidade (AYRES. 2004, p. 
74). 

 

Por esse motivo, o ato de cuidar em saúde deve desenvolver 

espaços genuínos da intersubjetividade, sem deixar que a tecnologia seja 

o resumo dessa prática, mas sim um apoio. O cuidar converte em 

significado verdadeiro quando passa de um olhar apenas visando alcançar 

a saúde, todavia respeitando a existência do ser humano no mundo, 

incluindo suas crenças, costumes, etc, buscando, por meio do diálogo entre 

profissional e paciente, alcançar essa forma genuína de cuidado (AYRES, 

2004). 
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Hoje procura-se entender que o cuidar não tem como objetivo a 

proteção ou promoção à saúde, mas sim o ato de produção de saúde e por 

essa via pode-se atingir a cura e o bem-estar. Por esse motivo, deve-se 

buscar uma forma de humanizar o sistema para melhorar a produção de 

saúde oferecida às pessoas. Quando um profissional atende um paciente, 

existe ali uma troca de relações. Dentro dessa troca pode-se construir a 

intersubjetividade de cada um, pretendendo meios para melhoria dos 

cuidados, como ouvir o sujeito e explorar momentos de responsabilização 

em torno do problema, confiabilidade e esperança (MERHY, 1999). Dessa 

forma: 

Espera-se com essa forma “adequada” de relação melhores 
resultados como: “maior defesa possível da vida do usuário, 
maior controle dos seus riscos de adoecer ou agravar seu 
problema, e desenvolvimento de ações que permitam a 
produção de um maior grau de autonomia da relação do usuário 
no seu modo de estar no mundo (MERHY, 1999, p.3). 

 
Ademais, ainda há diversos desafios para reconstrução do cuidado 

em saúde, sendo o primeiro deles superar a forma de trabalhar 

restritamente com a racionalidade dos objetivos das ciências biomédicas, 

embora o lugar dessas ciências seja fundamental para os tratamentos. Não 

se deve olhar somente por essa perspectiva, mas sim compreender, em 

sua totalidade, os sujeitos com quais interage-se nas práticas de saúde. 

Outro ponto é a otimização de interação, pois, muitas vezes não há 

comunicação adequada dentro dos locais de atendimento, então tem-se 

nesse quesito a importância de uma escuta e conversação que possibilite 

entender de maneira mais evidente as demandas dos indivíduos. Por 

último, o enriquecimento dos horizontes, no qual aponta um cuidar efetivo 

que tenha a presença ativa do outro e as relações intersubjetivas 

sejam ricas e dinâmicas, além de expandir os horizontes da racionalidade 

das tecnologias (AYRES, 2004). 

Pensando como estratégia de cuidado das pessoas com sofrimento 

mental, foi criada a Gestão Autônoma da Medicação (GAM). A GAM teve 

início no Canadá e foi uma criação desse público que utilizava serviços de 

saúde mental. A partir disso foi aderida, no Brasil, como uma estratégia que 

oferece um espaço de produção do saber, oriundo da vivência dos sujeitos 
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com o tratamento e no uso das medicações. Busca entender que cada 

pessoa é singular e tem suas próprias experiências, nessa perspectiva, 

dois princípios básicos da GAM são: a autonomia e a cogestão. 

Para o funcionamento dos grupos GAM, no Brasil, foi adotado a 

utilização traduzida do Guia GAM. Esse Guia é um instrumento utilizado 

como referência do grupo, composto por textos, figuras, tabelas e por 

perguntas disparadoras sobre diversos assuntos, ele é dividido em seis 

passos que permitam espaços dialógicos que possibilitam interações e 

discussões entre as pessoas presentes (CAMPOS, PASSOS, PALOMBINI, 

et al., 2014). 

Em síntese, esse estudo teve como objetivo investigar a 

compreensão da experiência de usuários e trabalhadores no processo de 

produção de cuidados a partir da GAM no CAPS II em uma cidade do Norte 

de Minas Gerais. 

 
2 METODOLOGIA 

A pesquisa esteve vinculada a um Projeto de Extensão sobre 

“Práticas Inovadoras em Saúde Mental: Gestão Autônoma da Medicação'', 

da Faculdade de Ciências e Tecnologias de Janaúba- FACITEC, em 

parceria com o Laboratório de Estudos e Pesquisas Qualitativas 

Interdisciplinares em Saúde-LabQuali, do programa de Pós-Graduação em 

Ciências e Saúde, da Universidade Estadual de Montes Claros- 

PPGCS/Unimontes. Em concordância à temática de pesquisa, foi utilizada 

a fundamentação teórico-metodológica qualitativa. Seguindo a 

estruturação, foi utilizado a pesquisa-intervenção visando a participação 

dos pesquisadores com o método de investigar a vida coletiva e a 

diversidade qualitativa dos sujeitos (ROCHA, AGUIAR, 2003). 

Além disso, foi um momento em que o momento que era executado 

havia a produção da teoria. Por esse motivo, foi possível inserir o primeiro 

grupo GAM no CAPS II, que também é o pioneiro inserido em todo Norte 

de Minas Gerais. 

A pesquisa foi realizada no CAPS II, em uma cidade localizada no 

Norte do Estado de Minas Gerais, que atende a população com sofrimento 
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mental grave ou persistente deste município. A realização teve inicio em 

setembro de 2021 e finalizou em junho de 2022, seguiu as seguintes 

etapas: no primeiro momento do estudo ocorreu a apresentação do 

projeto e sensibilização aos gestores da cidade, a coordenação da Rede 

de Atenção Psicossocial e trabalhadores do serviço. Na segunda etapa 

ocorreu o processo de formação dos trabalhadores, como futuros 

moderados do grupo GAM em que foram trabalhados a história da GAM, 

alguns princípios referentes à organização e funcionamento dos grupos. 

Por fim, deu-se inserção dos grupos GAM contando com a presença dos 

usuários e trabalhadores desse serviço. 

Nesse processo, os participantes dessa pesquisa foram os usuários 

e trabalhadores desse serviço. Como critérios de inclusão dos usuários 

foram utilizados: 1) estar inserido no serviço de saúde mental; 2) concordar 

em participar da pesquisa e dos grupos GAM; 3) não apresentar prejuízo 

cognitivo grave que impossibilitasse a participação da pesquisa. Como 

critérios de exclusão dos usuários foram utilizados: 1) sujeitos que não 

fazem acompanhamento no CAPS II da cidade de Janaúba- MG; 2) sujeitos 

que não aceitaram participar da pesquisa; 3) sujeitos que apresentam 

prejuízo cognitivo grave que impossibilite a participação da pesquisa. A 

decisão de escolha em relação aos usuários foi realizada pelos próprios 

trabalhadores do serviço. 

Para os trabalhadores os critérios de inclusão foram: 1) ser 

trabalhador do serviço de saúde mental pretendido; 2) concordar em 

participar da pesquisa; 3) manifestação de interesse de participação como 

moderadores dos grupos GAM. Como critérios de exclusão dos 

trabalhadores: 1) não ser trabalhador do serviço CAPS; 2) não concordar 

em participar da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada por meio da observação participante, 

que ocorreu pela participação do pesquisador, no ambiente natural dos 

sujeitos, e teve como objetivo desenvolver um entendimento científico 

daquele grupo. Na realização da pesquisa, durante as atividades, os 

investigadores além da observação, estavam inseridos nas ações 

realizadas (MAY, 2001). Os registros e atividades ocorreram por meio de 
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diários de campo, com uma regularidade semanal, analisados 

conjuntamente com outros pesquisadores presentes nesse estudo. 

A análise de dados foi feita pelo método de análise de conteúdo de 

Bardin (2016). O processo foi organizado em três passos: 1) a pré-análise 

constituída por três momentos, sendo eles: a escolha de documentos, que 

nessa pesquisa foram os diários de campo, a formulação de hipóteses e 

objetivos utilizando da leitura flutuante e, por fim, o tratamento e 

interpretação dos resultados; 2) Exploração do material, em que há um 

aprofundamento mais sistemático do processo anterior; 3) Tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação, em que tudo que foi analisado passou 

por uma nova análise para chegar aos resultados finais. Nessa perspectiva 

adentrou-se a análise temática, que visa compreender os padrões diante 

dos dados qualitativos obtidos e organizados de forma detalhada (SOUZA, 

2019). 

Por fim, foram entregues um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) aos participantes e Termo de Concordância da 

Instituição para Participação em Pesquisa com a descrição da pesquisa e 

a informação de que a mesma foi aprovada pelo Comitê de Ética, de acordo 

com a resolução 466/12/CNS, que trata de pesquisas envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012). Esse estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP), tendo o parecer nº 35505309, em 15 de 

setembro de 2021. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir das observações realizadas nos processos de formação dos 

grupos GAM, foi observar dois movimentos: primeiro a ótica do cuidado 

tutelar, que envolve tanto os trabalhadores como os usuários e, em 

contraponto, a perspectiva sobre a autonomia pelo enfoque de ambas as 

partes. 

No primeiro momento, ao longo do que foi abordado nos grupos 

realizados com os trabalhadores do serviço, foi possível perceber, dentro 

das condutas de cuidados, tensões e ambivalências que remetem às 

práticas tutelares do cuidado. Isso se dá em razão de um contexto histórico 
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pautado em um modelo manicomial, que era caracterizado pelo isolamento 

e distanciamento da pessoa em sofrimento mental (GUIMARÃES et al., 

2013). Ainda que este aspecto não tenha sido colocado de forma manifesta 

pelos trabalhadores, nas entrelinhas dos discursos foram indicadas práticas 

que remontam condutas do cuidado tutelar. Esta observação pode ser 

exemplificada nos seguintes trechos extraídos dos diários de campo do 

processo de formação com os trabalhadores: 

Em relação a comunicação dos diagnósticos para o usuário, a 
trabalhadora relata que em algumas vezes é mantido em 
segredo, pois em alguns casos o usuário se recusa a aceitar 
aquele diagnóstico, (Diário de campo do processo de formação: 

29 de setembro de 2021). 

A omissão de informação por parte dos trabalhadores e da 
família a respeito dos medicamentos utilizados no tratamento 
dos usuários se dá, muitas vezes, por medo de que os sujeitos 
conheçam os efeitos colaterais e desistam do medicamento, 
mas na realidade pelo relato dos trabalhadores, os acessos a 
tais informações podem trazer benefícios ao tratamento (diário 
de campo do processo de formação: 29 do mês de setembro de 
2021). 

Nestas extrações, em relação a não implicação dos usuários frente 

aos seus diagnósticos e tratamentos, foi observado que, por vezes os 

trabalhadores tomam decisões sem antes consultar os usuários, o que 

indica um modelo de cuidado tutelar. Além disso, na segunda fala 

apresentada é mostrado o lugar de passividade que os trabalhadores e 

familiares colocam o usuário, no que diz respeito ao próprio tratamento. 

Sobre isso Cruz e Fernandes (2012) apontam que há uma linha 

tênue entre o cuidado e a tutela, sendo esta última um modelo em que o 

sujeito é colocado como um ser regredido, infantilizado, excluído de 

decisões da sua própria vida e, nesse sentido, o seu plano de vida seria se 

submeter às normativas para que tenha progresso, sem a liberdade de 

escolha. 

No que diz respeito as observações realizadas com os usuários, 

percebeu-se que a noção de cuidado tutelar se faz muito presente em seus 

discursos, o que pode ser visto no fragmento a seguir: 

Quando questionada a opinião dela sobre se os pacientes 
deveriam decidir junto ao médico seus tratamentos, ela [a 
usuária] diz que não, pois quem estudou e teria conhecimento 
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seria o médico e que o paciente só poderia participar se tivessem 

experiências com demais remédios (Diário de campo grupo com 
usuário: 06 de abril de 2022). 

 
Neste sentido, a usuária diz que não há motivo para se informar 

sobre, tendo em vista que apenas os profissionais são detentores do saber. 

Tal posição está atrelada ao modelo biomédico, no qual há a crença de que 

somente o médico pode saber o que é melhor para a pessoa. A partir de 

uma reprodução histórica da posição ocupada pelo indivíduo na relação 

médico-paciente, o próprio usuário se coloca, mesmo sem perceber, em 

um lugar de passividade. 

Diante disso, Goulart e Chiari (2010) pontuam sobre o enraizamento 

do modelo biomédico na sociedade no que diz respeito a relação entre 

médico e paciente, que geralmente segue um padrão vertical. Por isso, 

torna-se necessário que os profissionais reflitam de forma crítica sobre as 

formas de cuidados oferecidas à população. É importante pensar que isso 

não é válido apenas para os profissionais, mas também a população em 

geral, para que esses comportamentos sejam questionados, na esperança 

de não se repetirem, bem como possam sair da posição de doente para 

uma implicação diante o tratamento e a própria vida. 

Além disso, foi possível perceber que, por vezes, a relação do 

usuário com o serviço se apresenta na forma de uma dependência 

demasiada, em que a instituição é colocada como a solução para questões 

de diversas ordens, para além daquilo que é atribuído ao CAPS. Essa 

dependência acaba interferindo na relação do sujeito com outros 

dispositivos além do CAPS, o que também interfere no próprio tratamento 

que. Isso pode ser exemplificado a partir do encontro com o grupo de 

usuários, no qual um deles aponta que um dos usuários afirma não querer 

melhorar ou ter alta, com o objetivo de permanecer no serviço. Em outros 

extratos foi possível observar: 

[O usuário diz que] a rotina é do CAPS para casa e diz que ama 

todo mundo e sente falta de estar com as pessoas. (Diário de 
campo grupo com usuários: 06 de abril de 2022). 

 
Alguns dos desejos deles [usuários] são de que gostariam de 

ficar o tempo todo no CAPS. (Diário de campo grupo com 
usuários: 06 de abril de 2022). 
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Além dos impactos no tratamento, isso pode acarretar em uma 

sobrecarga para o serviço, o que pode ser evitado, visto que os usuários 

têm outras alternativas para receberem cuidados, como a Atenção Básica 

de Saúde. Esse movimento de direcionar todas as demandas para o CAPS 

reforça um modelo hospitalocêntrico, em que se tem a ideia de que a 

pessoa em sofrimento mental deva se restringir apenas a um local de 

tratamento, mesmo que tenha direito de circular por toda a rede de saúde. 

Além disso, reforça também o modelo da medicina tecnológica, no qual os 

profissionais acabam por desvalorizar a vivência do sujeito, olhando 

somente pela perspectiva da doença e da cura, buscando informações 

objetivas apenas para um olhar clínico frente ao ser humano (ANÉAS, 

AYRES, 2011). 

Em comparação, uma pesquisa que foi realizada na Atenção 

Primária, teve como objetivo identificar os desafios enfrentados pelos 

profissionais para resolução de questões do âmbito da saúde mental na 

atenção primária. Percebeu-se que, eventualmente, quando o usuário se 

dirige a uma Unidade Básica de Saúde, os profissionais oferecem 

tratamento a partir do modelo biomédico, pois, segundo eles, não se 

sentem preparados e, muitas vezes, angustiados frente ao cuidado na 

saúde mental. Assim, a exclusão social das pessoas em sofrimento 

psíquico aumenta ainda mais a demanda e dependência dos cuidados no 

CAPS (ROTOLLI, et al., 2019). A exemplo disso: 

Os moderadores pediram aos usuários para falarem como 
outras pessoas os apresentam. [Os usuários] dizem que 
costumam ser taxados de “loucos, doidos” e sofrem com os 
estigmas e preconceitos. (Diário de campo grupo com usuários: 
23 de março de 2022). 

 
Sobre a reação de outras pessoas em relação ao uso de 
medicamento psiquiátrico, [os usurários] sentem preconceitos e 
julgamentos. [Os usurários dizem]: “não te veem como uma 
pessoa normal mais, é diferente” “dói no coração esse 
preconceito” e [os usuários] trazem que essas situações ocorrem 
até mesmo pelos familiares que julgam o uso de medicamentos. 
(Diário de campo com usuários: 13 de abril de 2022). 

 
Após o processo verificou-se uma crítica sobre essa posição em que 

os usuários são colocados pelos profissionais, porque mesmo que insistam 
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nessa perspectiva, a informação e implicação se mostram como um 

facilitador no tratamento para ambos os lados, o que pode ser observado a 

seguir: 

Neste sentido, uma trabalhadora relata que quando o usuário 
tem noção sobre o diagnóstico, há uma maior participação do 
usuário. O que faz com o tratamento fique mais fácil (Diário de 
campo do processo de formação: 29 de setembro de 2021). 

 
No que diz respeito às observações realizadas com os usuários, 

ficou claro em seus discursos a busca por conhecimento e autonomia, bem 

como a participação em seu próprio tratamento. Além disso, em momentos 

distintos do grupo, os usuários relatam sobre os estigmas que os cercam, 

como percebem que não estão sozinhos, que ali há alguém que os 

compreende. 

Foi possível perceber que, após alguns encontros, os usuários 

começaram a tomar frente do grupo, com trocas valiosas de experiência. 

Nesse espaço começaram a dar conselhos uns para os outros, implicando- 

se no processo, vendo no outro a possibilidade de compartilhar e ter suas 

crenças e impasses acolhidos e respeitados: 

Durante a reunião, conselhos foram trocados [entre os usuários]. 
Nesse momento uma usuária disse a frase “você tem que 
dominar a doença e não a doença te dominar”. (Diário de campo 
grupo com usuários: 06 de abril de 2022). 

 
Uma usuária aconselha outro a não parar totalmente com os 
medicamentos, porque a crise pode voltar com mais intensidade, 
contando a sua experiência. Outro usuário concorda e também 
compartilha sobre sua experiência com o tratamento e as crises 
(Diário de campo com usuários: 13 de abril de 2022). 

 

Essa troca de vivências é muito importante para perceberem que 

não estão sozinhos ao passar por uma crise e ao longo de seus 

tratamentos. Os usuários sempre demonstraram muita paciência, 

acolhimento e cuidado às pessoas que estavam em crise durante a 

realização dos grupos. Além disso, foi observado que nos dias referentes 

para o acontecimento dos grupos, os usuários já organizavam o local e 

esperavam pelos pesquisadores. Através disso é possível perceber a 

importância do investimento em espaços que os usuários possam trocar 
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experiências sobre o sofrimento, suas medicações e sobre a vida como um 

todo (GONÇALVES; CAMPOS, 2017). 

Por fim, foi observado um movimento dos usuários em direção a um 

processo de autonomia e cuidados, podendo entender o cuidado como uma 

troca, em que sempre haverá a dependência uns dos outros para proteger 

a vida e a cultivar o nosso ser através da intersubjetividade e a atitude de 

cuidar, em todos os campos e intervenções à saúde, ademias, também 

houve uma mudança por parte dos trabalhadores, onde começaram a 

criticas pespectivas manicomiais diante do cuidado oferecido, 

caminhando assim para um cuidado mais voltado para autonomia e 

intersubjetividade (ANÉAS, AYRES, 2011; MORTARI, 2018). Neste 

sentido, tem-se a fala de um dos usuários: “psicólogo precisa da gente e a 

gente precisa deles” (Diário de campo com usuários: 27 de abril de 2022). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Levando em conta o que foi investigado e observado, os 

trabalhadores do serviço CAPS II, buscam por um cuidado visando 

autonomia do sujeito. Porém, devido ao contexto histórico manicomial, 

acabam, por vezes, tomando decisões e atitudes que remetem a esse 

modelo. Com o avanço do grupo GAM, percebeu-se maior conscientização 

e atenção para evitar o cuidado tutelar e voltar o cuidado para busca da 

autonomia. 

Os usuários, por sua vez, apresentam um carinho pelo serviço e 

pelos trabalhadores, que muitas vezes excede ao ponto da dependência. 

Todavia, com o decorrer dos grupos GAM, foi notado uma busca por 

autonomia desses sujeitos, com trocas intersubjetivas do cuidado, tanto 

com os profissionais, quanto com os usuários presentes no grupo. Por fim, 

percebe-se que, a busca por autonomia vem se estabelecendo e um 

cuidado intersubjetivo vem crescendo dentro do serviço. 

Portando, é possível observar essa ambivalência entre as formas de 

cuidado oferecidas no serviço. No entanto também é notório, a partir dos 

grupos, uma maior conscientização sobre comportamentos voltados para o 

modelo manicomial, tanto nos trabalhadores, quanto nos usuários. Assim, 

percebe-se que há um avanço continuo para uma mudança no sistema, 
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visando maior autonomia dos usuários. 
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