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INTRODUÇÃO
Este guia apresenta a metodologia de atenção psicossocial a crianças,
adolescentes e jovens desenvolvida no âmbito do projeto CRIAndo
Rede: proteção à vida de crianças e adolescentes na Maré pela Luta
pela Paz.
A metodologia foi desenhada como resposta aos impactos diretos e
indiretos da pandemia da Covid-19 na vida de crianças, adolescentes e
jovens, tendo em vista o aprofundamento das vulnerabilidades
psicossociais.
Sob a ótica da atenção psicossocial, nossa proposta metodológica
segue os princípios da Integralidade do Cuidado e Atuação
Territorializada em Rede para a oferta de espaços de cuidado a
crianças, adolescentes e jovens.

1.1

SOBRE A LUTA PELA PAZ
A Luta pela Paz (LPP) foi fundada em 2000, no Complexo da
Maré, com o propósito de promover o desenvolvimento de
crianças e jovens que vivem em áreas afetadas pela violência
e desigualdade social. Hoje, estamos presentes em mais de 25
países, por meio de nossas Academias, Programas
Comunidades Seguras e de uma aliança de parceiros
treinados em nossa metodologia.
Acreditamos que o comportamento dos jovens e suas
escolhas são baseados nas oportunidades e no apoio a que
têm acesso, assim como na forma como eles se enxergam,
como se relacionam com outros e como veem o futuro. É por
isso que a Luta pela Paz investe nos jovens, oferecendo
programas integrados e holísticos nas Academias na Maré e
em Londres, nos quais se aplica a metodologia dos Cinco
Pilares.

ACADEMIAS
O boxe e as artes marciais funcionam como poderosa
ferramenta de engajamento e desenvolvimento de
habilidades para a vida. Oferecemos também
programas de educação para crianças e adolescentes
em risco de evasão ou jovens que tiveram que
abandonar os estudos, além de qualificação
profissional com o suporte necessário para que
acessem o mercado de trabalho. Contamos com uma
equipe multidisciplinar de psicólogos, assistentes
sociais, advogada e mentores que oferecem apoio
individual e em grupo. E tudo o que fazemos é
construído em conjunto com os jovens. Por meio da
área de liderança juvenil, nossos jovens auxiliam na
criação
de
programas,
no
desenvolvimento
estratégico e na tomada de decisão em vários níveis
da nossa organização.

PROGRAMAS DE TREINAMENTO
O conhecimento produzido em nossas Academias é
sistematizado e disseminado para outras organizações
que trabalham em todo o mundo por intermédio da
Aliança Luta pela Paz. Já treinamos mais de 187
organizações, em mais de 25 países.

PROGRAMA COMUNIDADES SEGURAS
Implementamos o Programa Comunidades Seguras na
Jamaica, utilizando a metodologia de impacto
coletivo para trabalhar com parceiros locais, governo,
agências internacionais, doadores e o setor privado no
enfrentamento da violência.

POR MEIO DE NOSSAS ACADEMIAS, NO RIO DE
JANEIRO E EM LONDRES, NOSSOS PROGRAMAS
NA JAMAICA E NOSSOS PARCEIROS EM TODO O
MUNDO, JÁ IMPACTAMOS +250 MIL PESSOAS
EM BUSCA DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA.

1.2

SOBRE O PROJETO CRIANDO REDE
O Projeto CRIAndo Rede surgiu em meio à emergência da
pandemia da Covid-19 no contexto das favelas da Maré, na
Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Composta por mais de 140 mil habitantes, a Maré apresentou
padrões de adoecimento e mortes distintos de outras áreas
da cidade. As populações em situação de maior
vulnerabilidade foram duramente afetadas em virtude do
adensamento populacional, do acesso inadequado à água,
das condições de moradia e trabalho precárias, além de
dificuldades de acesso aos serviços de saúde e medidas de
prevenção. A Maré apresentou uma taxa de letalidade
expressiva, especialmente se comparada a bairros de menor
concentração de favelas no Rio de Janeiro.
Os impactos diretos e indiretos da pandemia atravessaram as
vulnerabilidades já existentes das famílias, aprofundando
situações de desemprego, insegurança alimentar, fragilização
de vínculos familiares e aumento de fatores estressores da
Saúde Mental. A pandemia também produziu consequências
específicas na população de crianças, adolescentes e jovens
das favelas, que tiveram suas dinâmicas de vida
extremamente modificadas pela suspensão das aulas
presenciais e restrição de acesso a equipamentos de lazer do
território.

Diante desse contexto, a Luta pela Paz e o Unicef
firmaram uma parceria para a execução do projeto
CRIAndo Rede: proteção à vida de crianças e adolescentes
da Maré com o objetivo de mitigar os danos causados pela
pandemia e fortalecer a rede de proteção de crianças,
adolescentes e jovens no território.
A iniciativa foi desenvolvida em conjunto com a Redes da
Maré e o Observatório de Favelas, em uma ampla
cooperação técnico-institucional que possibilitou o
desenvolvimento de estratégias e ações integradas.

ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE DA MARÉ

Suporte material por meio de cestas básicas e kits de
higiene; acompanhamento social das famílias;
monitoramento de casos de Covid-19 e do acesso aos
serviços do sistema de proteção

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS

Oferta de espaços online seguros de apoio psicossocial
de crianças, adolescentes e jovens; atendimento
psicológico remoto e mobilização de jovens para
atuação como agentes promotores da Saúde Mental.

FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

Desenvolvimento de pesquisa sobre violência contra
crianças, adolescentes e jovens da Maré com o
propósito de produzir subsídios para ações de
prevenção e para o fortalecimento da rede de garantia
de direitos no território.
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ABORDAGEM CONCEITUAL
MILITAR É VERBO, NÃO SUBSTANTIVO

Tudo começa de madrugada, com fogos querendo
chamar certa atenção. Volto a dormir enquanto há
tempo.
Mais tarde, quando realmente preciso acordar, o dia
começa com um barulho familiar, aquele de sempre,
sabe? Onde foi parar?
Antes de ir, sinto a casa tremer e o barulho do
helicóptero me faz perceber que talvez hoje alguém vá
morrer.
Hoje tem operação aqui, como vamos conseguir ir?
Saio de casa sem saber se vou poder voltar e algo
começa a me atormentar.
A rua me parece tão fria e sombria, não sei o que fazer.
Ela vai ficando vazia e olho para o lado, de novo esse
fardo que a favela carrega.
São eles de novo, com a marra incansável e o tal do
uniforme “impecável”, que muitos querem copiar.
É porque muitos querem ser e parecem não entender,
eles ferem nossa existência enquanto tentamos ser
resistência.
Têm o conceito de me proteger, mas parecem só me
dar medo e insegurança.
Suas armas fazem, todo dia, alguém gemer de dor.
“Mirar na cabecinha”, disse o nosso governador.
E por que tanto ódio? Onde essa bala pode parar?
O que eu vou fazer com isso, se somos nós que
precisamos ir trabalhar?

São os nossos que estão na rua e saem para estudar
todo dia enquanto vocês insistem em atormentar.
Entro no ônibus e começo a pensar, como pode alguém
ter coragem de matar?
Gente inocente, trabalhador e criança, a mãe que se
cansa e o pai que tenta viver.
Não tem como explicar melhor, como vocês não
conseguem ver, não conseguem entender?
Todo lugar é o nosso lugar.
Somos a prova da resistência, o significado de
resiliência.
As flores que nascem quando outras morrem.
Se cairmos seis vezes, vamos levantar sete.
Somos sementes de Marielle e vamos continuar lutando
por tudo o que ela fez.
Quando vocês vão entender que somos o Brasil?
Índios, negros e pobres.
E, desculpem falar, mas a burguesia vai precisar aceitar.
Vai ter favelado se formando na faculdade, sim. Vai ter
integração social, sim, e ninguém vai calar o que temos
pra falar.
Os traços que vejo são reflexos do nosso antigo povo e
ninguém vai aguentar isso de novo.
A opressão não vai nos menosprezar e nada vai nos
oprimir.
Nós vamos conquistar. Essa batalha, nós vamos ganhar.
O Brasil, o mundo, o que vier.
Porque, aqui, militar é verbo, não substantivo.
Stela Cardozo,
Jovem Mobilizada do projeto CRIAndo Rede

REFLEXÕES SOBRE SAÚDE MENTAL

O contexto de favela no Brasil, e especialmente a cidade do Rio de Janeiro, é
marcado por diversas vulnerabilidades e opressões construídas
historicamente. A violência que impacta o cotidiano dos/as moradores de
favela, assim como os diversos marcadores sociais de diferença de raça,
gênero e classe, produz consequências decisivas na saúde física e mental da
população.
O Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde – CLAVES – da
Fiocruz, que tem seus estudos voltados para Violência e Saúde, em especial
no contexto de favela, aponta que a saúde vem tentando responder ao
problema da violência, embora a sensação de impotência esteja presente na
percepção dos profissionais que atuam na ponta da rede (MINAYO, 2006).
A violência, especialmente a urbana e relacionada a grupos civis armados e
à polícia, impõe aos profissionais de saúde uma dificuldade de garantir
acesso e cuidado à população de territórios de favela. Assim, além de um
cenário de precarização dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS),
existem barreiras simbólicas de acesso aos serviços. Essa dificuldade
caracteriza mais uma face de expressão da violência institucional à qual
moradores de favela estão submetidos.
Além de impactar o acesso aos serviços da rede, a violência urbana traz
outras consequências ao cotidiano dos moradores de favela, com
implicações diretas e ameaça concreta às suas vidas. Sobre a letalidade da
atuação policial, a pesquisa de Luz e Berger (2020) aponta que, no ano de
2019, a polícia fluminense matou 1.810 pessoas, o maior número de mortes
cometidas pela polícia no estado desde que esse dado passou a ser
contabilizado. Isso é quase a metade das mortes violentas em todo o estado
do Rio daquele ano (LUZ, BERGER, 2020).

Na Maré, o Boletim de Segurança Pública da Redes de Maré (2019) apresenta
os impactos da violência no território no mesmo ano. Foram 39 operações
policiais, 49 mortes por arma de fogo, 24 dias de aulas suspensas nas escolas
e 25 dias de atendimento suspenso em unidades de saúde.
Esse cenário de violência nas favelas tem um impacto imediato na vida dos
moradores, como discute em sua pesquisa de mestrado, Marielle Franco
(2016). Ela aponta que os jovens, mas não só eles, são privados de suas
manifestações culturais e também do direito de ir e vir. Reforça, ainda, a
violência institucional da polícia na sua atuação na favela e cita práticas que
exemplificam essa questão, tais como: o toque de recolher, as revistas
constantes sob a mira dos canos dos fuzis e os maus-tratos recorrentes pelas
abordagens policiais (FRANCO, 2016).
Luz e Berger (2020) ressaltam que existe uma falsa ideia de que a exposição
frequente à violência cria uma casca no morador da favela, relativizando e
minimizando, por vezes, os efeitos provocados pela convivência com essa
violência. No entanto, o que se vê é um crescente adoecimento de
moradores de favela, produzido a partir da exposição cotidiana à violência.
Leonardo Bueno, pesquisador da Fiocruz que focou sua pesquisa em uma
área do município do Rio de Janeiro conhecida como “Faixa de Gaza”,
constatou que a violência leva os moradores das favelas cariocas, com
frequência, ao adoecimento, tornando quadros como depressão e síndrome
do pânico comuns (BUENO, 2018).
Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de
Janeiro - IPUB mostrou que cerca de 550 mil pessoas no estado do Rio de
Janeiro sofrem de transtorno de estresse pós-traumático-TEPT, uma das
principais comorbidades psíquicas da violência (LUZ, BERGER, 2020). Berger
destaca a exponencialidade dos efeitos do estresse pós-traumático nas
favelas. Ele, que trabalhou em um hospital psiquiátrico de veteranos de
guerra nos EUA, afirma que o transtorno é mais nocivo à população das
favelas cariocas do que a soldados no front (LUZ, BERGER, 2020).

Percebe-se também um preconceito do próprio morador de favela que, em
certa medida, ainda enxerga o adoecimento psicológico como uma fraqueza
e a saúde mental como um tabu. Assim, o tratamento de transtornos mentais,
por meio de acompanhamento psicológico, pode ser considerado um luxo ou
atendimento obrigatório apenas para os ditos “loucos” (LUZ, BERGER, 2020).
Por isso, é necessário problematizar esse fenômeno e produzir respostas às
consequências objetivas e subjetivas que a opressão e a violência produzem
sobre as vidas das pessoas moradoras de favelas.

FIQUE LIGADO/A!
RAÇA E SAÚDE MENTAL

Sob a ótica da interseccionalidade, também é possível compreender o
racismo como motor da violência, além de determinante social em saúde
para a população negra (BRASIL, 2013). Isso significa que o racismo,
enquanto mecanismo de poder, produz diferenças nas condições de vida,
que geram adoecimento e sofrimento psíquico nas pessoas negras.
O processo histórico de colonialidade (FANON, 1979) provoca no sujeito
negro uma negação de sua subjetividade e consequências profundas na
percepção de si. Isso interfere diretamente no seu valor e poder pessoal
(GOIS, 2008) e produz processos de fatalismo (BARÓ, 1986), resignação e
baixa autoestima. Além disso, o medo de ser assassinado, vivenciado
diariamente por jovens negros da favela, provoca um estado de alerta e de
ansiedade que os deixam mais vulneráveis a tais processos de adoecimento
psíquico.
As consequências disso se expressam em dados acerca do sofrimento mental
na população negra que apontam que, em 2016, a cada dez adolescentes ou
jovens que se suicidam no Brasil, seis são negros, e que o risco de um
adolescente ou jovem negro cometer suicídio é 45% maior que de um
adolescente ou jovem branco (BRASIL, 2018a).
Portanto, no campo da saúde mental, é fundamental visibilizar a discussão
racial e problematizar a descaracterização do sujeito que produz e reproduz
o racismo institucional (LANARI, SANTOS (orgs.), 2020). As respostas e
práticas produzidas devem estar atentas às singularidades dessa população
e aos determinantes sociais de saúde (BRASIL, 2018b).

FIQUE LIGADO/A!
GÊNERO E SAÚDE MENTAL

As questões de gênero também atravessam a vida de moradoras de favela e
têm consequências na construção do lugar objetivo e subjetivo da mulher e
na sua saúde mental.
Além das diversas alterações hormonais, como gravidez, ciclo menstrual e
menopausa, há também as diversas normativas sociais que atribuem às
mulheres múltiplas responsabilidades, como a cumulação do trabalho
formal com o trabalho doméstico. Isso se reflete em indicadores da saúde
mental, que demonstram uma maior incidência de depressão em mulheres
de todo o mundo (de dois a três casos para cada um em homens) (OLIVEIRA,
2018).
Ser mulher ainda é um imperativo para o reforço das violências (OLIVEIRA,
2018) em seus diversos aspectos. Segundo publicação do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (2019), 27,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou
mais sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Além disso, 42%
dos casos de vitimização ocorreram dentro de casa. Vê-se, ainda, mulheres
chefes de família e mães solo submetidas à violência estrutural, que se
expressa também nas relações assimétricas e na valorização desigual no
contexto do trabalho (CERQUEIRA, 2019).
Oliveira (2018) afirma que são as mulheres, e, em especial, as negras e
residentes em territórios de favela, que mais vivenciam a violência e os
processos de invisibilidade, o que as leva ao sofrimento e, sobretudo, ao
desenvolvimento de agravos psíquicos. Há também um simbolismo de força
associado à mulher negra que acaba restringindo tanto as demandas como
as ofertas de cuidado.

É importante olhar para os marcadores de diferenças e desenhar respostas,
individuais e coletivas, de saúde mental direcionadas a essas singularidades.

SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA

A pandemia de Covid-19 tem atravessado todo o tecido social com
repercussões importantes na esfera da saúde mental (LIMA, 2020).
Lima (2020) aponta que, em situações de epidemia, o número de pessoas
psicologicamente afetadas costuma ser maior que o de pessoas acometidas
pela infecção, sendo estimado que de um terço a metade da população
possa apresentar consequências psicológicas e psiquiátricas caso não receba
cuidados adequados. O autor trata da hipótese de “pandemia de medo e
estresse”. A revisão de estudos sobre situações de quarentena indicou alta
prevalência de efeitos psicológicos negativos, especialmente humor
rebaixado e irritabilidade, ao lado de raiva, medo e insônia (LIMA, 2020).
Dentre as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias com vistas ao
isolamento social, destaca-se o fechamento de escolas, que interferiu
diretamente na rotina e nas relações interpessoais na infância e na
adolescência. Além disso, houve a restrição de acesso a espaços públicos e
privados de lazer. Assim, no cenário de pandemia, as crianças e adolescentes
também podem estar mais estressados diante das restrições de mobilidade e
de contato com seus pares e outros adultos significativos em suas vidas.
Há também um aumento de fatores relacionados à intensificação das
interações familiares e ao aprofundamento do estresse parental, produzido
pela mudança na dinâmica das famílias no contexto da pandemia, que tem
exigido um esforço maior dos pais, responsáveis e/ou cuidadores que
precisam conciliar o trabalho e os cuidados com os filhos (MARQUES, 2020).

Os/As responsáveis, especialmente as mães que se apresentam como chefes
de família, também se mostram, por vezes, com medo da perda ou falta de
trabalho, redução da renda, além da preocupação diante da necessidade de
subsistência. Esse contexto pode gerar mais ansiedade, irritabilidade e
menor paciência para lidar com o cotidiano e com as necessidades dos/as
filhos/as, além de diminuir a capacidade dos pais de identificar e dar conta
de cuidar de possíveis quadros de sofrimento psíquico dos filhos, emergentes
ou agravados nesse período.
O aumento do tempo de permanência e de contato dentro do lar também
pode favorecer as tensões e os conflitos e, até mesmo, episódios de
violência. Isso pode implicar no aumento de casos de violência intrafamiliar,
geralmente dirigida às mulheres e aos filhos.
Além disso, crianças e adolescentes também são afetados diretamente pelas
dificuldades financeiras vivenciadas em suas famílias e, ainda, pelo
adoecimento, hospitalização ou morte de pessoas próximas, o que traz
implicações para o seu senso de segurança e normalidade e uma maior
vulnerabilidade a desenvolver ou intensificar quadros de sofrimento
psíquico.
No contexto da favela, a situação é agravada pela oferta limitada de serviços
públicos e uma menor disponibilidade de cuidado em saúde mental. As
clínicas da família, que têm base territorial, tiveram seus esforços
direcionados para a atenção a casos sintomáticos de Covid-19, deixando as
demais demandas em segundo plano.

FICA A DICA!
Algumas organizações têm produzido materiais com orientações de
condutas, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida e atenuar os
efeitos psicológicos do isolamento. Alguns exemplos são:
Guia PCP - Primeiros Cuidados Psicológicos (OMS, 2015);
Proteção da Saúde Mental em Situações de Epidemias (OPAS, 2006);
Resolução nº 4, de 26 de março de 2020 do Conselho Federal de
Psicologia. Dispõe sobre a regulamentação de serviços psicológicos
prestados por meio de Tecnologia da Informação e da Comunicação
durante a pandemia do Covid-19;
Sobre rotinas e cuidados com nossas crianças em tempos de COVID-19
(PINA, SILVA, 2020);
Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia COVID-19:
Recomendações aos psicólogos para o atendimento online (Brasília,
2020b).
Na população infantojuvenil, as recomendações envolvem:
a organização de uma agenda que equilibre horários de estudos e tempo
de brincar, evitando excessos de eletrônicos e internet;
o apoio no contato com avós, outros parentes e amigos;
a regulação do acesso a notícias sobre a pandemia, com a oferta de
informações adequadas a sua faixa etária;
o acolhimento a seus medos, ajudando-os a expressar suas emoções,
preocupações e fantasias por meios lúdicos.
No caso específico dos adolescentes, destaca-se a recomendação de olhar
atento dos/as responsáveis acerca de comportamentos que podem se
acentuar neste período, como as condutas de enfrentamento, isolamento no
quarto, frustração pela impossibilidade de encontros com os pares, entre
outros (OMS, 2015; IASC, 2020; LA FOLLIA et al. 2020a; UNICEF, 2020a; 2020b).
É possível perceber que as estratégias propostas têm ênfase na prevenção,
no sentido de produzir ou reforçar hábitos de autocuidado considerados
saudáveis, reduzindo os riscos de adoecimento mental.

2.1

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
As respostas às questões de saúde mental se transformaram ao longo da
história juntamente com o lugar que se deu às pessoas em sofrimento
mental. Anteriormente, o destino dessas pessoas era, prioritariamente, o
isolamento da sociedade, visto que caía sobre elas o estigma de louco/a,
perigoso/a, violento/a e incapaz de conviver coletivamente.
É fácil perceber que, ainda hoje, carrega-se fortemente esse estigma quando
se fala em saúde mental, perceptível nas próprias pessoas que apresentam
sofrimento mental que, por vezes, negam ou resistem em buscar cuidado,
nos profissionais de saúde, que têm receio de cuidar dessa demanda, e na
sociedade em geral, que ainda vê o tema como tabu.
Esse olhar vem se transformando ao longo das décadas e tem como marco
importante a Reforma Psiquiátrica.
Há uma mudança no modelo assistencial aos sujeitos provocada pelo
deslocamento na forma como se entende o sofrimento mental, não causado
por um agente etiológico ou algo que tem origem eminentemente biológica,
mas um processo de adoecimento resultante de um conjunto de fatores
individuais, relacionais e sociais (AMARANTE, 2007).
Campos (2003) apresenta, como a primeira perspectiva, a Clínica Oficial ou
Tradicional, na qual a responsabilização se dá pela enfermidade e não pela
pessoa. Este enfoque prioriza o lado biológico em detrimento das dimensões
social e subjetiva dos sujeitos em sofrimento, em uma abordagem
terapêutica centrada na noção de cura e eliminação de sintomas. A Clínica
Oficial representa, ainda hoje, a principal referência de clínica na atuação
em saúde mental.

Já no modelo psicossocial, entende-se que o sofrimento psíquico está
diretamente relacionado com o contexto de vida dos sujeitos. E, dessa forma,
a resposta produzida a esse sofrimento deve seguir a mesma lógica.
Assim, a Reforma Psiquiátrica oportunizou a ampliação da oferta de cuidado
para além dos manicômios, proporcionando a constituição de uma rede de
cuidados de base territorial, mais próxima da vida das pessoas e com
acolhimento ampliado das questões de saúde mental.
Percebe-se aí que o território se constitui como um dos principais
orientadores da prática de cuidado a ser desenvolvida nesse modelo. A
noção de território é concebida como recurso terapêutico, referência na
construção de relações sociais e instrumento de reabilitação social em saúde
mental (FERREIRA, 2007). Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde propõe
serviços territoriais como os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e
mesmo as clínicas da família como referência para o cuidado em saúde
mental (BRASIL, 2011).
O modelo de atenção psicossocial prevê também a articulação de rede na
busca da integralidade e corresponsabilização do cuidado. Além disso, sob
esta ótica, entende-se a atenção psicossocial não só na perspectiva curativa
ou de reabilitação, mas também de prevenção e promoção da saúde mental.
Sendo assim, a intervenção de cuidado não deve ser somente sobre o
indivíduo, mas sobre o ambiente em que ele está inserido. Este
posicionamento traz à tona a noção do desenvolvimento do sujeito
influenciado e atrelado às condições concretas de vida que envolvem seu
espaço de moradia, suas relações e suas atividades.
Propõe-se, aqui, o modelo da Clínica Ampliada
(CAMPOS, 2003), denominada também de
Clínica do Sujeito, pois considera as
especificidades e complexidades do sofrimento
do sujeito e, simultaneamente, vai atuar sobre
o sujeito, a família, a escola e a comunidade.
A figura ao lado ilustra as premissas da Atenção
Psicossocial que orientam a metodologia de saúde
mental do CRIAndo Rede.

2.2

MODELO DE PREVENÇÃO À SAÚDE COM FOCO
NA REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES
A lógica da atenção psicossocial exige um olhar para o território de forma
ampla e complexa, compreendendo todos os fatores que influenciam, direta
e indiretamente, o processo saúde-doença. Entende-se que a saúde mental
será multideterminada a partir do contexto de vida dos sujeitos. É a
realidade social dos territórios que se expressa nos corpos e vidas das
pessoas.
Assim, ao nos aproximarmos desse contexto, em especial do cenário de
favela no período da pandemia, percebemos um forte componente social
ligado às questões de saúde mental.
Essa questão já foi exemplificada nos indicadores de suicídio, que se
apresentam maiores na população negra. O que demonstra que a exposição
a determinado agravo de saúde mental não é homogênea na população em
geral.
Dessa forma, ao tratar de promoção da saúde, pretende-se agir sob os
determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Deve-se
buscar promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos de
viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo
vulnerabilidades e riscos à saúde (BRASIL, 2018b).
A promoção da saúde deve considerar a autonomia e a singularidade dos
sujeitos, das coletividades e dos territórios, pois as formas como eles elegem
seus modos de viver, como organizam suas escolhas e como criam
possibilidades de satisfazer suas necessidades dependem não apenas da
vontade ou da liberdade individual, mas estão condicionadas e
determinadas pelos contextos social, econômico, político e cultural em que
eles vivem (BRASIL, 2018b).

Por isso, as ações devem focar tanto o âmbito individual quanto o coletivo,
dado que as mudanças de práticas, como comportamentos “mais saudáveis”,
não dependem apenas da vontade individual, mas do contexto em que essas
individualidades se conformam e manifestam (AYRES, 2003).
O adoecimento ou sofrimento psíquico está, para além de “um risco que as
pessoas decidem correr” (AYRES, 2003, p.138), diretamente ligado às
condições de vida subjetiva e objetiva desses sujeitos. Trata-se, portanto, de
uma questão que ultrapassa os comportamentos individualizados e
relaciona-se com o contexto do território.
Assim, caracteriza-se o Modelo de Prevenção à Saúde direcionado às
vulnerabilidades (AYRES, 2003), no qual os fatores de risco são encarados
como componentes de uma rede complexa de vulnerabilidades.

Pensar o cuidado em saúde sob essa ótica exige uma série de mudanças na
forma de se fazer prevenção e promoção de saúde nos territórios. Ao tratar
de prevenção com foco na vulnerabilidade, Ayres (2003) destaca aspectos
importantes que se diferenciam da prevenção tradicional focada em riscos.
Essas questões estão sintetizadas no quadro acima.
Portanto, é necessário reconhecer os territórios e populações de maior
vulnerabilidade para direcionar esforços e construir possibilidades de
cuidado. E, nesse sentido, a resposta aos efeitos imediatos e aos impactos
subsequentes da pandemia da Covid-19 no contexto da favela não deve ser
trabalhada no plano estrito da individualidade privada, mas direcionada à
transformação de realidades.

POR DENTRO DO PROJETO CRIANDO REDE
MODELO DE PREVENÇÃO À SAÚDE

O CRIAndo Rede dialoga com o
Modelo de Prevenção à Saúde e
propõe uma metodologia de
prevenção na perspectiva de
redução de vulnerabilidades de
caráter intersetorial, participativo e
com o envolvimento de diversos
atores do território, inclusive
crianças, adolescentes, jovens e suas
famílias. A metodologia pretende
escapar do modelo individualizante,
tendo como base uma atuação
territorial e ações direcionadas para
as
potencialidades
e
vulnerabilidades.
O projeto CRIAndo Rede direciona
suas ações sobretudo para crianças,
adolescentes e jovens, pois os
entende como mais vulneráveis no
contexto do território de favela e,
especialmente, no período da
pandemia, quando estão com
menos acesso a fatores de proteção,
como a escola. Embora seja definido
o público prioritário, a atuação se
estende não só às crianças,
adolescentes e jovens, mas alcança
também a família, a rede local e a
comunidade.

É importante ressaltar que essa
proposta, sob a lógica da prevenção
direcionada às vulnerabilidades,
não tem intenção de nomear novos
grupos de risco, como as crianças,
adolescentes e jovens que vivem na
favela, mas de incluir novos
elementos
na
percepção
do
processo saúde - doença - cuidado
que escapam ao cunho individual e,
assim, direcionar esforços para tal.
Para a organização das ofertas de
prevenção em saúde mental,
utilizamos o modelo de Tipificação
de Prevenção em Saúde, proposto
pela
ONU,
nas
Normas
Internacionais Sobre a Prevenção do
uso de Drogas (UNODC, 2013), bem
como por diversos autores do
campo da saúde.
Apresenta-se, então, a prevenção
primária como uma oferta universal
de cuidado direcionada a sujeitos e
grupos
que
não
apresentam
demandas concretas de saúde
mental. Fala-se aqui do campo mais
diretamente ligado à promoção da
saúde.

A prevenção secundária fica
direcionada a sujeitos que já
apresentem
uma
maior
vulnerabilidade em relação a sua
saúde
mental,
estando
mais
expostos
a
processos
de
adoecimento. As ações nesse campo
terão um caráter seletivo, em que o
público deverá passar por alguma
análise e/ou avaliação.
Já a estratégia do campo da
prevenção terciária é necessária
quando se identifica uma maior
exposição ao agravo em saúde, no
caso do sofrimento psíquico. As
ações
dessa
estratégia
são
indicadas a sujeitos específicos que
demandam um cuidado mais direto
e singular.

Reforça-se aqui, no entanto, que não
se trata de ações na perspectiva da
reabilitação, mas de estratégias
com foco na redução de danos
psicossociais, no fortalecimento do
autocuidado e no reforço aos
fatores de proteção do contexto de
vida do sujeito.
As estratégias do projeto, a partir de
cada perspectiva de prevenção,
serão descritas na seção de
metodologia.

2.3

PSICOTERAPIA BREVE
Compreendendo tratar-se de uma oferta clínica na perspectiva da prevenção
da saúde e com foco na redução de danos psicossociais, buscou-se uma
abordagem alinhada aos objetivos e ao público do projeto e que estivesse
em consonância com os princípios que regem a atenção psicossocial, que
busca “se aproveitar de todas as técnicas disponíveis para estabelecer as
melhores negociações entre as necessidades dos pacientes e as
oportunidades/recursos do contexto” (PITTA, 1996).
Nesse sentido, a Psicoterapia Breve ou formatos semelhantes, como a
Intervenção Interpessoal Breve, mostram-se como uma abordagem
adequada, visto que são direcionadas para quadros de sofrimento mental
comuns. Em razão da brevidade desse tipo de intervenção, geralmente não
se indica essa modalidade para pessoas com problemas graves (BRASIL,
2014). Oliveira (2002), inclusive, destaca que dificuldades crônicas são
consideradas menos responsivas à Psicoterapia Breve do que as com
patologias menos severas.
A Psicoterapia Breve tem como principal objetivo oferecer atenção para a
redução dos sintomas, através da melhora do funcionamento interpessoal
nas suas relações familiares e outros suportes sociais.
É importante destacar que essa proposta se baseia em um modelo
biopsicossocial para compressão dos transtornos mentais, ou seja, a doença
mental é resultado da interação de fatores biológicos e interpessoais
(CARVALHO, et. al., 2011). Ela está referenciada no Caderno de Saúde Mental
na Atenção Básica (BRASIL, 2014) e é indicada como estratégia de
intervenção no Guia de Referência para Prevenção de Suicídio do município
do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 2006) como uma abordagem de cuidado
estruturada, de curta duração e centralizada em uma situação problema
específica.

Além disso, na mesma perspectiva da Psicoterapia Breve, a modalidade de
Terapia Interpessoal de caráter breve é a abordagem utilizada num
programa de atendimento e pesquisa em violência (PROVE), ambulatório
ligado à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) que presta assistência
a vítimas de violência. O foco na clínica visa à organização da vivência
traumática como parte da história do indivíduo, possibilitando o seu
reconhecimento como não atual. Essa metodologia é utilizada desde 2007 e
apresenta bons resultados (CARVALHO, et. al., 2011). Assim, essa experiência
inspira a abordagem psicológica do CRIAndo Rede, visto que o público-alvo
do projeto, crianças, adolescentes e jovens da favela, tem a violência e seus
traumas como fatores diretamente relacionados ao sofrimento psíquico.
Outra característica importante da Psicoterapia Breve, apontada no Caderno
de Saúde Mental na Atenção Básica, é o estímulo à autonomia das pessoas,
atribuindo-lhes a capacidade de assumir a iniciativa e a responsabilidade
por suas escolhas (BRASIL, 2014). Destaca-se essa perspectiva por ter
interface direta com as premissas da metodologia, que fomenta o
protagonismo dos jovens no seu processo de cuidado em saúde mental. Além
disso, dialoga com a lógica da Atenção Psicossocial e o modelo de
Prevenção em Saúde (AYRES, 2003), bases teórico-metodológicas do projeto.
O planejamento da Psicoterapia Breve visa dar diretrizes nítidas ao
terapeuta, especialmente porque, em um processo de tempo limitado, é
importante saber onde não se deve ir, bem como identificar outras
necessidades de intervenção que podem escapar da abordagem. No entanto,
um processo terapêutico planejado não significa um programa rígido a ser
cumprido. Como em qualquer processo psicoterápico, o mais importante é a
relação que se estabelece entre paciente e terapeuta e a possibilidade de
que ela seja transformadora.
Busca, ainda, adaptar as características do processo às necessidades e
possibilidades do atendido, considerando seu contexto sociocomunitário,
bem como deve atentar-se às condições em que o atendimento pode ser
realizado, como a modalidade de atendimento remoto, prevista neste
projeto, tendo em vista recomendações pertinentes ao contexto de
pandemia da Covid-19.

FICA A DICA!
A Psicoterapia Breve, enquanto técnica psicoterápica, aponta algumas
condições fundamentais para um bom resultado:
Formação de uma aliança terapêutica entre atendido-psicólogo;
Motivação para a mudança por parte do atendido;
Confiança e abertura prévia dos responsáveis em relação ao terapeuta.
Além disso, é importante avaliar o nível de dependência ou independência
afetivo-emocional da criança, adolescente ou jovem, para que possam, após
o encerramento da psicoterapia, manter e dar continuidade ao processo de
cuidado.
Por fim, faz-se necessária a avaliação das condições psíquicas e do nível de
desenvolvimento da criança (prevista na etapa inicial do projeto), visto que a
Psicoterapia Breve, como aponta Oliveira (2002), tem alguns quadros como
contraindicação: presença de sintomas psicóticos não transitórios, casos com
perturbações mais graves, dificuldades prolongadas, crônicas ou
caracterológicas ou déficits de desenvolvimento.

Fase inicial: conhecer o/a atendido/a e compreender o contexto do seu
sofrimento mental; identificar sintomas e possíveis quadros diagnósticos;
elaborar um contrato terapêutico com o/a atendido/a (e responsável), a fim
de resguardar a relação e o processo psicoterapêutico; e identificar o foco
ou situação problema. A fase pode durar de 1 a 3 sessões.
Fase intermediária: com duração média de 3 sessões, esta é a etapa em que
terapeuta e atendido/a trabalharão juntos em direção ao foco responsável
pelo aparecimento dos sintomas.
Fase final: com duração média de até 3 sessões, terapeuta e atendido/a vão
revisar o processo terapêutico, avaliando como se deu o desenvolvimento de
competências socioemocionais, incluindo a comunicação e o uso do suporte
social. Esta fase tem por finalidade promover o senso de independência e
competência do/a atendido/a na resolução dos seus problemas e a
consolidação dos ganhos terapêuticos. O/A terapeuta também ajuda o/a
atendido/a a antecipar e desenvolver maneiras de identificar e lidar com
sintomas, caso eles surjam no futuro.

2.4

METODOLOGIA DE PARES
Segundo a lógica de Ayres (2003), na proposta de ações em prevenção à
saúde com foco na redução das vulnerabilidades, destaca-se como
estratégia de prevenção primária ou universal a metodologia por grupo de
pares.
A educação entre pares é um processo de ensino e aprendizagem em que
adolescentes e jovens atuam como facilitadores/as de ações e atividades
com e para outros/as adolescentes e jovens, ou seja, os pares. Esse termo,
veio do inglês "peer educator" e é utilizado quando uma pessoa fica
responsável por desenvolver ações educativas voltadas para o grupo do qual
faz parte (ADRIÃO .et. al (org.), 2010).
A opção por esta metodologia parte da premissa de que os choques entre
diferentes gerações causam estranhamento no momento da aprendizagem,
principalmente quando os temas a serem debatidos envolvem tabus e
precisam de compreensão e confiabilidade.
Além disso, ao tratar de um território de favela, contexto de vulnerabilidade
social e impactado pela violência, é importante considerar, na elaboração de
estratégias de promoção de saúde voltadas para adolescentes e jovens, esse
forte componente social. Assim, além de uma identificação geracional, é
necessário pensar na compreensão do contexto sociocultural dessa criança,
adolescente ou jovem.
Ao considerar isso, as ações de proteção e promoção não poderão ter como
foco os comportamentos individualizados desses sujeitos, que os expõe mais
ou menos a riscos, mas sim, o contexto do território em que estão inseridos,
suas vulnerabilidades e potencialidades.

A resposta produzida não estará no plano da individualidade, mas nas mãos de
atores sociais, transformando, para além de comportamentos individuais, as
práticas sociais e os contextos dos territórios.
Dessa forma, deve-se considerar que esses sujeitos serão parte dessa ação e não
somente alvo da mesma, tendo um papel ativo e protagonista numa relação
horizontalizada de compartilhamento de saberes e construção de
conhecimento.

Assim, a Educação por Pares, metodologia base para a abordagem de
mobilização, visa fazer com que jovens se escutem e aprendam uns com os
outros, construindo, a partir de laços de similaridade e identificação, os
processos afetivos que integram o desenvolvimento da aprendizagem. A
partir do processo de mobilização, a metodologia pretende capacitar
outros/as jovens para que eles/as possam não somente “se convencer” a
mudar comportamentos, mas transformar as relações consigo, com o outro e
a realidade que vivem.
Importante, ainda, considerar as potencialidades das crianças, adolescentes
e jovens, sua vocações, talentos e afinidades. Esses elementos darão pistas
para a identificação de pares e também para a construção metodológica das
atividades propostas no grupo.

FICA A DICA!
Ao implantar o projeto no território,
busque
compreender
as
potencialidades
da
infância,
adolescência
e
juventude,
especialmente o seu universo
cultural. Para isso, é importante
identificar:
O

que

esse

público

tem

consumido em relação a cultura
e arte?
Qual a linguagem usada por
esse público, incluindo gírias,
expressões comuns, brincadeiras
e memes mais atuais?
Qual a relação com as mídias e
redes sociais?

Deve ser considerado o cenário
onde eles vivem e cresceram. Afinal,
não é de qualquer criança,
adolescente e jovem que estamos
falando, mas de um público que vive
em um território específico.
Esses aspectos podem ajudar na
estratégia de comunicação e
mobilização para o projeto, na
elaboração das oficinas e atividades
dos grupos, bem como na produção
de materiais didáticos, lúdicos ou de
comunicação.
Lembre-se que são as crianças,
adolescentes
e
jovens
os
protagonistas desse projeto. Então,
é essencial que eles/as se
identifiquem e que o projeto tenha
a cara deles/as!

ÁUDIO - SAÚDE MENTAL NO CRIANDO REDE

Para um resumo sobre a abordagem em saúde
mental adotada no CRIAndo Rede, ouça a conversa
com um dos psicólogos do projeto, Stallone Abrantes.

3.1

ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL
Como mencionado anteriormente, o desenho das estratégias de prevenção e
promoção da saúde mental tomou como base o modelo de Tipificação de
Prevenção em Saúde. Elas foram classificadas de acordo com o nível de
sofrimento psíquico, estratégias e níveis de prevenção:

Prevenção Terciária (ou Indicativa): estratégia de atendimentos psicológicos
individuais direcionada para crianças, adolescentes e jovens que apresentem
quadro de sofrimento psíquico moderado, agravado pelo contexto de
vulnerabilidade e violência e intensificado no período da pandemia da
Covid-19.

Prevenção Secundária (ou Seletiva): grupos de suporte psicológico para
atendimento de crianças, adolescentes e jovens com sintomas de sofrimento
psíquico leves a moderados.
Prevenção Primária (ou Universal): estratégia de Grupo de Pares, voltada
para adolescentes e jovens inseridos em contextos de vulnerabilidade
psicossocial, em que se identificam fatores de risco para o adoecimento
psíquico, sem necessariamente apresentar demanda de saúde mental.

3. 1. 1. Estratégia 1:
Acompanhamento psicológico individual
Público:
Crianças, adolescentes e jovens de 10 a 24 anos que apresentem sofrimento
psíquico relacionado a quadros de ansiedade e depressão, no escopo de
transtornos mentais comuns moderados.
Objetivos:
Oferecer suporte psicológico individual a adolescentes que apresentem
sintomas moderados de sofrimento psíquico, agravados pelo contexto de
vulnerabilidade e violência e intensificados no período da pandemia da
Covid-19.
Objetivos específicos:
Prevenir agravos de quadros psíquicos do/a adolescente;
Construir e fortalecer junto ao/à adolescente a capacidade de
enfrentamento de fatores de risco (internos/subjetivos; intrafamiliares e
comunitários) para saúde mental;
Reconhecer e fortalecer os fatores de proteção (internos/subjetivos;
intrafamiliares e comunitários) para promoção da saúde mental.
Descrição metodológica:
O acompanhamento psicológico deve utilizar a Psicoterapia Breve, um
processo terapêutico planejado que prevê foco, objetivo e estratégias
terapêuticas estabelecidas a partir de uma compreensão diagnóstica do
caso.

O Diário da Quarentena ou Diário de Cuidado deve ser utilizado ao longo
das fases descritas, como ferramenta e também produto do processo de
cuidado. O diário expressa as produções referentes a cada etapa do
acompanhamento, a partir de uma abordagem lúdica e do uso de diferentes
linguagens e ferramentas.

CAIXA DE FERRAMENTAS
MAPA DE SESSÕES DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL

3. 1. 2. Estratégia 2:
Grupo de suporte psicológico
Público:
Crianças, adolescentes e jovens (10 a 24 anos) que apresentem sofrimentos
psíquicos identificados a partir de demandas comuns, relacionados a
quadros de ansiedade e depressão, no escopo de transtornos mentais
comuns leves a moderados.
Objetivos:
Oferecer suporte psicológico a partir de grupo terapêutico a crianças,
adolescentes e jovens que apresentem sintomas de sofrimento psíquico
comuns leves a moderados, agravados pelo contexto de vulnerabilidade e
violência do território e intensificados no período da pandemia da Covid-19.
Objetivos específicos:
Proporcionar espaços de troca entre crianças, adolescentes e jovens que
apresentem demandas de sofrimento psíquico comuns;
Possibilitar a construção de estratégias coletivas de autocuidado e
promoção da saúde mental de adolescentes em sofrimento psíquico.
Descrição metodológica:
Grupo terapêutico fechado com foco no suporte mútuo e no fortalecimento
de competências socioemocionais para enfrentamento do sofrimento
psíquico.
O processo em grupo permite uma poderosa e rica troca de experiências e
transformações subjetivas, que não seria possível em um atendimento de
tipo individualizado. Isso se deve exatamente à pluralidade de seus
integrantes, à diversidade de trocas de conhecimentos e possíveis
identificações que apenas um grupo torna possível (BRASIL, 2014).
Assim, um grupo terapêutico caracteriza-se como um espaço de produção
subjetiva de autocuidado, pautado na construção da autonomia, das
escolhas e do comprometimento gradual e espontâneo de seus
participantes.

Para garantir essa vinculação ao grupo e a criação de uma identidade
grupal, deve-se privilegiar a participação ativa dos integrantes, estimulandoos a contribuir com as atividades e reflexões do grupo, de modo a
comprometê-los subjetivamente com a proposta (BRASIL, 2014).
A proposta metodológica prevê o desenvolvimento de temas comuns ao
contexto do público. No entanto, destaca-se que não se deve deixar de
considerar o conteúdo emergente do próprio grupo (Pichon-Rivière, 2005),
visto que não há participação verdadeiramente ativa sem que os sujeitos
possam ser ouvidos em suas demandas.
Com essa proposta, prevê-se também o desenvolvimento de competências
socioemocionais e o fomento ou fortalecimento de estratégias de cunho
individual, a partir da troca com seus pares, que contribuam para o
enfrentamento de situações problemas e para a superação do sofrimento
psíquico. A grupalidade funcionará, ainda, como fator de proteção,
constituindo-se em mais um ponto da rede social de cuidado dessas crianças,
adolescentes e jovens.
O processo do grupo de suporte psicológico pode ser compreendido a partir
das seguintes fases:

O Diário da Quarentena ou Diário de Cuidado deve ser utilizado ao longo
dos atendimentos como ferramenta e, também, como produto do processo
de cuidado. O Diário da Quarentena expressa as produções referentes a cada
etapa do acompanhamento, a partir de uma abordagem lúdica e do uso de
diferentes linguagens e ferramentas.

POR DENTRO DO PROJETO CRIANDO REDE
GRUPOS DE SUPORTE PSICOLÓGICO

Os grupos de suporte psicológico foram conduzidos por uma dupla de
psicólogos e contaram com a participação de crianças, adolescentes e
jovens de faixa etária equivalente e que apresentaram demandas comuns
relacionadas ao sofrimento psíquico.
Os grupos caracterizaram-se como fechados. Assim, após algumas sessões,
não mais foi permitida a entrada de novos participantes, visto que o vínculo
e a confiança entre os membros são elementos fundamentais para sua
condução. Isso se deu porque os grupos tiveram como estratégia o apoio
mútuo, a partir da troca de experiências e da construção coletiva de
estratégias de autocuidado e promoção da saúde mental dos participantes
neles inseridos.
A formação dos grupos se deu a partir das características do público
(crianças, adolescentes e jovens moradores de territórios de favela) em
consonância com o contexto do território e as demandas comuns
identificadas nesse cenário. Assim, foram propostos quatro grupos:

Grupo dos CRIAS
(crianças de 10 a 14 anos):
com objetivo de atender às
demandas psíquicas comuns a
crianças e adolescentes da favela
nessa faixa etária.

Grupo Nós por Elas
(adolescentes de 15 a 17 anos com
autoidentificação com o gênero
feminino):
com objetivo de atender às
demandas específicas relacionadas
às questões de gênero atravessadas
pela violência e as implicações
psicossociais desse processo.

Grupo de Jovens Atendidos
(jovens de 18 a 24 anos):
com objetivo de atender às
demandas psíquicas comuns a
jovens moradores da favela nessa
faixa etária.

Grupo de Jovens Mobilizadores
(jovens de 16 a 24 anos que estejam
atuando como mobilizadores):
com o objetivo de ofertar um
espaço de escuta terapêutica aos
jovens mobilizadores que estão
atuando no projeto, tendo em vista
questões de saúde mental que lhe
atravessam no projeto e na vida.

Para cada grupo, foram realizados 10 encontros com duração de 40 a 60
minutos e periodicidade semanal. Os espaços foram conduzidos com
atenção para a circularidade da fala entre todos os participantes. Também
foi utilizado o Diário da Quarentena ou Diário de Cuidado como estratégia
de acompanhamento singular de cada participante e ferramenta
orientadora das atividades.
Os encontros dos grupos foram realizados de forma virtual, devido às
condições de isolamento social impostas pela pandemia. Contudo,
aconteceram sob os mesmos critérios éticos previstos para a atuação do/a
psicólogo/a no que se refere a sigilo e confiabilidade.

CAIXA DE FERRAMENTAS
GUIA DE SESSÕES - GRUPOCRIANÇAS
GUIA DE SESSÕES - GRUPOMENINAS
GUIA DE SESSÕES - GRUPOJOVENS

3. 1. 3. Estratégia 3:
Grupo de pares para promoção da saúde mental
na infância e adolescência
Público:
Adolescentes e jovens de 16 a 24 anos inseridos em contextos de
vulnerabilidade psicossocial, em que são identificados fatores de risco para o
adoecimento psíquico, sem necessariamente apresentar demanda de saúde
mental.
Objetivos:
Ofertar espaços de construção e fortalecimento de estratégias de promoção
da saúde mental junto a adolescentes e jovens inseridos em contextos de
vulnerabilidade psicossocial.
Objetivos específicos:
Fortalecer o cuidado entre pares de adolescentes e jovens, fomentando
seu protagonismo na promoção da saúde mental para lidar com fatores
estressores e vulnerabilidades psicossociais;
Produzir, junto aos adolescentes, materiais e conteúdos que contribuam
para a promoção de saúde mental entre seus pares.
Descrição metodológica:
A metodologia de pares se
caracteriza como um processo
de interação entre pessoas com
marcadores
de
identidade
comuns, no qual uma assume o
papel
de
facilitadora,
conduzindo esse processo junto
às
outras.
O
percurso
metodológico dos grupos de
pares pode ser compreendido da
seguinte forma:

Acolhimento e sensibilização
Encontros de sensibilização sobre as questões de saúde mental e promoção
de reflexão coletiva sobre o papel e a atuação de um/a jovem mobilizador/a.
Nesta etapa, é possível aprofundar o conhecimento sobre os/as jovens
inscritos/as e estabelecer o início do processo de identificação e construção
de vínculos entre jovens e com a equipe.
Ativação - oficinas vivenciais
Encontros desenvolvidos pela equipe com os/as jovens mobilizadores/as.
Para garantir o exercício de similaridade proposto pela metodologia de
pares, os/as jovens mobilizadores/as devem passar pelo mesmo processo
que será oferecido aos pares. Esta etapa busca apoiar a preparação do/a
jovem para atuar como facilitador/a junto a seus pares, constituindo uma
mobilização pela identificação e empatia.
Mobilização - grupo de pares
Encontros ou atividades desenvolvidas pelos/as jovens mobilizadores junto a
seus pares com o propósito de engajar outros/as jovens em um processo de
reflexão-ação. Os grupos de pares são convidados a discutir temas e
questões que atravessam os seus cotidianos e provocam impactos, tanto
positivos como negativos, na saúde mental.

CAIXA DE FERRAMENTAS
GUIA DE MOBILIZAÇÃO DE JOVENS

POR DENTRO DO PROJETO CRIANDO REDE
GRUPOS DE PARES

A estratégia de grupo de pares do Projeto CRIAndo Rede visava estimular a
discussão sobre a promoção de saúde mental por meio da adoção de
metodologias ativas que assegurassem o protagonismo e a autonomia
dos/as jovens ao longo do processo.
Para tanto, foram selecionados 30 jovens, entre 16 e 24 anos, moradores da
Maré e com histórico de engajamento em causas sociais e/ou ações culturais
no território. A seleção dos jovens respeitou os critérios de territorialidade e
representatividade.
Os/As jovens foram divididos/as em três grupos, de acordo com as afinidades
e interesses demonstrados por eles/as durante as oficinas avaliativas:
Grupo Quilombo: usando uma abordagem de gamificação, o grupo trabalhou
as temáticas de raça, etnia, memória e territorialização, a partir de oficinas
esquematizadas num jogo de criação de quilombos.
Grupo Nós com Elas: composto por mobilizadoras que se identificam como
meninas ou mulheres, o grupo participou de oficinas reflexivas sobre as
questões de gênero e sexualidade que atravessam a saúde mental de
mulheres da Maré.
Grupo Crias na Quarentena: focado na expressão livre e na produção
artística, o grupo produziu e disseminou conteúdo relacionado ao cotidiano
da favela e da quarentena.
Ao longo de dois meses, os/as jovens mobilizadores/as participaram de
oficinas vivenciais com os/as ativadores/as da equipe para, na semana
seguinte, assumirem a liderança e a facilitação dos encontros e atividades
junto aos pares. Por estarem inseridos no mesmo contexto e vivenciarem
situações semelhantes, os/as jovens foram capazes de desenvolver uma
relação mais horizontal e direta com o público do projeto.

3.2

DIÁRIO DA QUARENTENA OU DIÁRIO DE CUIDADO
Para apoiar as estratégias de saúde mental, foi elaborada uma metodologia
de acompanhamento do cuidado: Diário da Quarentena ou Diário de
Cuidado.
Além de orientar o acompanhamento por parte dos profissionais
responsáveis em cada estratégia, esses diários têm como objetivo principal
promover uma maior autonomia de crianças, adolescentes e jovens no seu
processo de cuidado. Sendo assim, é essencial que seja uma metodologia
lúdica, voltada à realidade do público atendido e às afinidades etárias de
cada participante.
Como o próprio nome - Diário - explica, a metodologia é baseada na prática
de registros cotidianos sobre emoções, sentimentos, pensamentos, vontades
e atitudes que, às vezes, não temos coragem de expor para outras pessoas,
seja por medo, vergonha, desconhecimento, confusão, entre tantas outras
razões. Contudo, esses registros acontecem durante ou após as sessões,
encontros ou oficinas, permitindo que a reflexão feita pelos/as participantes
retrate o que foi abordado durante os momentos junto aos profissionais. Por
isso, essa metodologia também tem o caráter de ferramenta, pois evidencia
concretamente essa construção do cuidado, gerando também um produto do
acompanhamento.
É importante ressaltar que essa metodologia de acompanhamento não exige
que os/as participantes compartilhem seus registros, reforçando a ideia de
um diário. Entretanto, por fazer uso de atividades lúdicas, criativas e
engajadoras, muitas vezes crianças, adolescentes e jovens se sentem
estimulados a compartilhar seus registros, ou seja, suas emoções,
pensamentos, sentimentos, planos, contribuindo de forma positiva para o
processo de redução do sofrimento psíquico.

Sendo uma metodologia de acompanhamento do cuidado que utiliza a
Psicoterapia Breve como processo terapêutico, a estrutura do Diário de
Quarentena ou Diário de Cuidado fomenta o desenvolvimento das fases da
Psicoterapia Breve, desde o acolhimento e compreensão do quadro até a
avaliação do processo e elaboração de plano de cuidado.

Para conhecer mais sobre o Diário da Quarentena ou
Diário de Cuidado, fique ligado no áudio e nas
ferramentas.

CLIQUE NO ÍCONE PARA OUVIR.

CAIXA DE FERRAMENTAS
DIÁRIO DA QUARENTENA - ATENDIMENTO INDIVIDUAL
DIÁRIO DA QUARENTENA - GRUPO CRIANÇAS
DIÁRIO DA QUARENTENA - GRUPO MENINAS E JOVENS
DIÁRIO DA QUARENTENA - JOVENS MOBILIZADORES/AS

3.3

EQUIPE
A equipe principal para a implementação dessa metodologia de cuidado e
promoção da saúde mental é formada pelos/as psicólogos/as, responsáveis
pelos atendimentos individuais e estratégias grupais, quando atuam em
duplas.
O trabalho desenvolvido em duplas permite maior troca de informações e
experiências entre os/as profissionais sobre o processo de cuidado dos/as
participantes, possibilitando, um olhar individualizado para o sofrimento de
cada participante.
Papéis e atribuições dos/as psicólogos/as no projeto
Atendimento individual:
atuação como psicólogo clínico, atendendo crianças, adolescentes
e jovens de forma individual.
Grupo de suporte psicológico:
atuação como psicólogo clínico e condução de grupos, em duplas.
Grupo de pares:
atuação como psicólogo de referência dando suporte técnico
metodológico aos jovens mobilizadores responsáveis por executar
os grupos de pares.
Alguns diferenciais considerados na contratação da equipe foram:
experiências na atenção psicossocial e no SUS;
conhecimento acerca da Psicoterapia Breve;
histórico de atuação na Rede de Proteção e na área de Direitos
Humanos;
conhecimento acerca da realidade do território de atuação.

POR DENTRO DO PROJETO CRIANDO REDE
PSICÓLOGOS/AS DE REFERÊNCIA

Uma atribuição importante dos/as psicólogos/as é a atuação como
profissionais de referência na estratégia dos grupos de pares. Nesta ação,
o/a psicólogo/a atua dando suporte técnico, contribuindo no
desenvolvimento e na orientação das oficinas. Além disso, oferece suporte
emocional aos jovens, que assumem responsabilidades de facilitação e
mobilização junto a seus pares.
Ao longo da implementação do projeto, alguns/algumas jovens
mobilizadores/as apresentaram demandas psíquicas dentro do escopo
definido no projeto. Contudo, os/as psicólogos/as de referência não foram
responsáveis pelos seus atendimentos psicológicos. Eles/as foram
encaminhados para os atendimentos com outros/as profissionais. Este ponto
foi avaliado como importante, uma vez que a relação e a construção de
vínculo entre jovens mobilizadores/as e psicólogos/as de referência já
haviam sido estabelecidos e poderiam afetar o processo de cuidado nos
atendimentos psicológicos individuais ou em grupo.
Por fim, os/as psicólogos/as também assumiram o papel de referência para
as demais pessoas da equipe envolvidas no projeto. A atuação foi focada no
aconselhamento e nas orientações para esses/as profissionais em relação
não só às demandas psíquicas do público atendido, mas também a
encaminhamentos internos e externos necessários.

PROCESSO FORMATIVO

Levando-se em consideração as estratégias de promoção de saúde mental, é
essencial garantir um tempo inicial para o alinhamento da equipe sobre a
metodologia e, principalmente, sobre a realidade do território de atuação e
os impactos da mesma na saúde mental de seus moradores.
Uma vez que as estratégias se baseiam na lógica da atenção psicossocial e
no Modelo de Prevenção à Saúde com foco em redução de vulnerabilidades,
é essencial que a equipe tenha um olhar ampliado sobre a saúde mental e
como ela ultrapassa os comportamentos individualizados dos sujeitos e
pensa o contexto sociocultural.

Essa visão reforça também a ideia de que o/a psicólogo/a não é colocado/a
como “salvador da pátria” e que o cuidado, necessariamente, deve ser pensado
em rede e levar em consideração as particularidades e realidades territoriais,
bem como as singularidades de cada sujeito.
É também imprescindível que a equipe tenha o entendimento comum de
como as interseccionalidades de gênero e raça agravam esse contexto de
vulnerabilidade e implicam diretamente na saúde mental.
Por último, encontros de intervisão devem ser pensados como espaços de
formação continuada da equipe, oportunizando as trocas de experiências e
saberes acerca da metodologia, além da realização de estudos de casos.

FICA A DICA!
PROCESSO FORMATIVO
Na formação dos psicólogos, o vídeo abaixo pode ajudar a criar:

Olhar amplo e macro para a leitura da realidade
sociocultural do território e suas questões estruturais;
Olhar focalizado e micro para análise do sofrimento
singular e do processo único de cada criança, adolescente e
jovem.

3.4

DESENHO DO FLUXO
A figura abaixo representa o fluxo e a linha de cuidado do/a participante.

ARTICULAÇÃO COM PORTAS DE ENTRADA

Considerar as frentes de atuação da organização no território para definir as
possibilidades de mapeamento do público e as portas de entrada para fluxo
de atendimento é um passo essencial. Sendo assim, podem ser identificadas
como portas de entrada:
Organização responsável pelo atendimento
O conhecimento que a equipe do projeto possui sobre o público participante
pode ser uma fonte importante de indicações e encaminhamentos internos,
especialmente se houver registro e formação da equipe para a identificação
de sinais de alerta para questões de saúde mental.
É importante ressaltar que a indicação feita pela equipe do projeto não deve
ser garantia de participação nas estratégias de saúde mental, uma vez que a
entrada no fluxo depende da avaliação técnica e especializada de um/a
psicólogo/a.

Organizações parceiras e rede de proteção
Quando tratamos de saúde mental, é difícil considerar que uma única
intervenção seja suficiente para aliviar os sintomas de sofrimento. Portanto,
um dos princípios quando trabalhamos com questões de saúde mental é a
articulação com outras instituições que possam contribuir para o
atendimento psicossocial da pessoa em sofrimento.
Alinhado a esse princípio, a articulação no território com outras instituições
e as parcerias estabelecidas previamente são essenciais, visto que elas
compõem a rede de cuidado a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.
Essas instituições poderão identificar e indicar o público do projeto, bem
como atuar como retaguarda para o cuidado das pessoas atendidas. Nesse
contexto, consideramos como portas de entrada externas:
Entidades responsáveis pela implementação das políticas públicas, tais
como escolas, conselhos tutelares, serviços da rede socioassistencial, etc;
Entidades parceiras da rede comunitária, como OSCs, projetos sociais,
etc.
É muito comum que organizações parceiras já ofereçam serviços
complementares para as mesmas famílias no território. Portanto, ao se
estabelecer o fluxo de indicações por instituições parceiras como porta de
entrada, cabe definir um processo de como essas indicações e trocas
acontecerão entre os diferentes atores.
Demanda espontânea
Outra possibilidade de entrada é a partir do próprio interesse do/a
participante ou responsável, que buscam a organização para solicitar o
apoio psicossocial.
Nesse caso, as formas de divulgação do apoio prestado devem seguir as
estratégias regulares da organização, visto que o público atendido já é
familiarizado com tais práticas e já possuem, em sua grande maioria, acesso
aos canais de comunicação institucionais.

FICA A DICA!
CINCO DICAS PARA ARTICULAÇÃO DE PARCEIROS
01.
02.

Desenhe um mapa de serviços e organizações parceiras
no território.

03.
04.
05.

Realize reuniões de apresentação da metodologia e das
estratégias disponíveis.

Crie um banco de dados compartilhado com todas as
organizações parceiras indicadas como porta de
entrada à participação de crianças, adolescentes e
jovens nas ações voltadas para o cuidado e promoção
da saúde mental.

Alinhe bem quais serão as responsabilidades de cada
organização no processo estabelecido.
Pactue os fluxos necessários para o encaminhamento
de casos, devolutivas e estudos de caso.

CAIXA DE FERRAMENTAS
MAPA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA MARÉ
RIO DE JANEIRO/RJ

POR DENTRO DO PROJETO CRIANDO REDE
DEMANDA ESPONTÂNEA

As diferentes portas de entrada do projeto indicaram pontos importantes a
serem considerados.
Em relação aos encaminhamentos internos e externos (instituições
parceiras), é importante considerar que a qualidade da indicação implica
diretamente na adesão do participante ao projeto. Assim, é necessário que
essa indicação contenha:
informações corretas e objetivas acerca do caso;
identificação do perfil do/a participante condizente com o escopo do
projeto;
disponibilidade objetiva e subjetiva do/a indicado/a para atendimento
no projeto.
Especialmente nesse último ponto, é relevante a avaliação do interesse e a
abertura do/a indicado/a para o acompanhamento psicológico. Essa questão
é um ponto crítico, dado o preconceito em relação ao cuidado da saúde
mental, muitas vezes carregado do estigma da loucura e da ideia, construída
historicamente pelo recorte de classe da psicologia, de que “psicólogo é
coisa de rico”.
Assim, no Projeto CRIAndo Rede, a demanda espontânea, como porta de
entrada, permitiu que as pessoas conscientes de sua demanda de saúde
mental e disponíveis para esse cuidado ingressassem no projeto,
independente de indicação. Este público foi o mais comprometido e
implicado nos acompanhamentos psicológicos.

FICA A DICA!
Para o fluxo de demanda espontânea, você pode utilizar uma chamada
pública que tenha alcance no território e no público a ser atendido pelo
projeto. Para tal, é importante:

01.
02.
03.
04.

Divulgar nas mídias de redes sociais e canais de comunicação
mais acessados pelo público-alvo do projeto;
Utilizar uma linguagem acessível e inserir expressões comuns ao
contexto cultural do território e comuns ao público-alvo;
Apresentar de forma objetiva e simples o perfil a ser atendido
no projeto;
Explicitar os ganhos e potencialidades do projeto, ajudando a
desmistificar o processo de cuidado em saúde mental

3.4.1

ACOLHIMENTO DA DEMANDA
Como a demanda espontânea é apenas uma das possibilidades de entrada
para a participação nas ações voltadas ao cuidado e à promoção da saúde
mental, o principal objetivo desta etapa é avaliar o real interesse do/a
responsável, bem como a motivação da criança, adolescente ou jovem para
participar dos atendimentos psicossociais.
Ao se confirmar o interesse do/a responsável e também do/a participante, é
preciso obter as autorizações necessárias para a entrada no fluxo de
atendimento. Para tanto, deve ser encaminhado ao responsável um Termo
de Autorização ou, nos casos dos/as jovens, um Termo de Compromisso.
O momento de acolhida da demanda também é importante para realizar
uma primeira avaliação de elegibilidade à participação nas estratégias de
atendimentos psicossociais, de acordo com os critérios estabelecidos para os
atendimentos psicológicos individuais ou grupos terapêuticos. Para tal,
também é importante considerar a troca de informações com as instituições
parceiras que tenham realizado a indicação, com o intuito de elucidar
possíveis dúvidas sobre o caso apresentado.
A partir dessa primeira avaliação e confirmando-se o interesse de
participação, deve ser programada a realização de uma avaliação mais
aprofundada dos sintomas de sofrimento psíquico apresentados pela
criança, adolescente ou jovem.

POR DENTRO DO PROJETO CRIANDO REDE
TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Como a implementação do projeto aconteceu durante a pandemia da Covid19, todos os procedimentos possíveis cumpriram as diretrizes de
distanciamento social. Dessa forma, o envio dos modelos de autorização
dos/as responsáveis foi feito através do WhatsApp, simplificando e
agilizando todo o processo de coleta de autorizações ou compromisso das
crianças, adolescentes e jovens.

FIQUE LIGADO/A!
ACOLHIMENTO DA DEMANDA
Esse é o primeiro contato que o/a psicólogo/a terá com um/a futuro/a
atendido/a, portanto é também parte de um processo inicial de construção
de vínculos. Sendo assim, é muito importante ter uma escuta sensível e
clareza nas informações compartilhadas nesse contato. Compartilhamos
abaixo algumas dicas para o acolhimento do/a participante:

01.

Caso seja possível, antes mesmo de entrar em contato por
chamada de voz, mande um 'alô' simpático e faça uma
pequena introdução sobre quem você é por mensagens de
aplicativos via internet.

02.

Introduza um assunto cotidiano para quebrar o gelo e se
conectar com a pessoa do outro lado da linha. Dependendo da
conexão estabelecida entre vocês nesse primeiro contato, pode
ser possível perceber o quanto aquela pessoa se enquadra ou
não no escopo do projeto, seja pela motivação ou mesmo pela
identificação de alguns sintomas de sofrimento.

03.

Compartilhe as informações com clareza. Não deixe de
abordar:
Quem é você.
Como você chegou até o/a participante ou família.
Por que você está entrando em contato.
Qual instituição ou organização você representa e o que
ela faz.
O que é e como funciona o serviço que está sendo
oferecido.

04.

Preste atenção na linguagem utilizada! Tente usar uma
linguagem leve e acessível, já que você está entrando em
contato para falar de temas sensíveis.

05.

Tente identificar não só a motivação do/a participante, mas,
principalmente, as expectativas em relação ao atendimento
psicossocial oferecido.

CAIXA DE FERRAMENTAS
TERMO DE COMPROMISSO DO/A JOVEM
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO/A RESPONSÁVEL

3.4.2

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL
Esta etapa é dedicada a avaliar de forma integral o nível de sofrimento
psíquico do/a participante e, também, identificar pontos relevantes que irão
subsidiar o desenho da linha de cuidado. Para tal, é necessário ter disponível
um roteiro orientador de forma a contemplar as diferentes dimensões da
avaliação:
Contexto de
vida
dessas
crianças, adolescentes e jovens
em sofrimento;
Fatores que desencadeiam e
mantêm o problema;
Pontos fortes do/a atendido/a;

Impacto dos sintomas na vida
do/a atendido/a e das famílias;
Crenças e expectativas que
eles/elas têm em relação aos
problemas ou causas desses
problemas;
Possibilidades de cuidado.

Instrumentos
A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil
recomendam uma série de instrumentos que possibilitam a realização dessa
avaliação de forma integral. Apresentamos, abaixo, as ferramentas
selecionadas para compor a avaliação multidimensional, considerando os
aspectos intrapsíquico, sociofamiliares e comunitários.

Anamnese

Esta é uma ferramenta para compreensão do quadro do/a atendido/a, de
como surgiu e como foi evoluindo e afetando os diversos aspectos da sua
vida. Assim, a ideia é compreender o contexto em que o/a atendido/a está
inserido/a, os fatores que podem ter desencadeado o sofrimento e o
processo do adoecimento psíquico. Sugere-se algumas questões para a
elaboração da anamnese:
Expressão sintomática: O que tem apresentado? Há quanto tempo?
Como iniciaram os sintomas? Como o quadro tem afetado a vida?;
Avaliação geral das funções psíquicas da criança/adolescente/jovem;
Histórico de atendimentos psíquicos ou acompanhamentos anteriores;
Gestação e marcos do desenvolvimento da criança/adolescente/jovem;
História de vida da criança/adolescente;
Contexto familiar;
Desenvolvimento escolar;
Sociabilidade;
Contexto comunitário.
A anamnese é uma ferramenta que aborda o contexto e a história familiar,
portanto é muito importante que os/as responsáveis pelos/as atendidos/as
participem dessa etapa diagnóstica. Além disso, nessa abordagem também é
possível identificar os fatores de risco presentes no grupo familiar. Tais
fatores, além de permitirem avaliar o grau de vulnerabilidade em que essas
famílias estão inseridas, possibilitam a identificação de situações mais
graves e urgentes a serem priorizadas.

CAIXA DE FERRAMENTAS
FICHA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO/ ANAMNESE

Escala SQR-20
O objetivo desta ferramenta é a identificação de sofrimento psíquico e
rastreamento da presença de transtornos psiquiátricos menores. É
recomendada pela OMS para estudos comunitários e em Atenção Básica à
Saúde por ser de fácil uso e custo reduzido.
O SRQ-20 apresenta 20 questões, com respostas do tipo 'sim' ou 'não'. Cada
resposta afirmativa pontua com o valor 1 para a pontuação final. Os escores
obtidos estão relacionados com a probabilidade de presença de transtorno
não-psicótico, variando de 0 (nenhuma probabilidade) a 20 (extrema
probabilidade). Considera-se o ponto de corte estabelecido pela OMS, 7
pontos, como indicador de sofrimento mental.
Por tratar-se de um instrumento para rastreamento, e não diagnóstico, a
determinação do ponto de corte para detecção de casos precisa ser feita
aliada a outras ferramentas, como a anamnese.

CAIXA DE FERRAMENTAS
ESCALA SQR-20 - FICHA DE ANAMNESE

Existem outras ferramentas que não têm como objetivo realizar uma
avaliação psíquica do/a atendido/a, mas, sim, compreender a dinâmica
familiar da criança, adolescente ou jovem e suas relações com o território
em que vivem. São elas:

Fonte: Adaptado de Castoldi, L., Lopes, R.C.S., & Prati, L.E. (2006)

Genograma
Instrumento essencial para o profissional que trabalha com famílias, pois
permite descrever e ver como uma família funciona e interage.
Carter e McGoldrick et. al. (1999) esclarecem que o genograma apresenta
informação sobre os membros de uma família e suas relações por pelo
menos três gerações, demonstrando as principais características das
relações familiares, e, assim, identificando fatores de risco e proteção
intrafamiliares.
Esta ferramenta apresenta, graficamente, a informação sobre a família,
permitindo uma rápida visão dos complexos padrões familiares. É uma rica
fonte de hipóteses a serem exploradas junto com os/as atendidos/as sobre
como uma questão de saúde mental pode estar relacionada com o contexto
familiar atual.
O genograma permite levantar questões que ajudam a estabelecer uma
estratégia terapêutica para a família, inclusive em alguns aspectos
preventivos. Percebemos ainda um fator educativo para o/a atendido/a ao
aplicarmos o genograma, pois, ao participar da construção, ele/a pode ter
uma maior compreensão dos processos que vêm ocorrendo e como se
repetem. Isso facilita muito o “estalo” (“insight”) necessário, por parte do/a
atendido/a, para o acompanhamento da proposta terapêutica a ser
desenvolvida (BRASIL, 2014).

Ecomapa
O ecomapa é uma ferramenta útil para avaliar as relações de uma pessoa ou
família com seu meio social (BRASIL, 2014). Pode ser definido como uma
visão gráfica do sistema ecológico/comunitário de uma determinada família,
permitindo que os padrões organizacionais e suas relações com o meio
sejam avaliados, complementando o genograma.
Podem compor o ecomapa, serviços de política pública, instituições
comunitárias, projetos, organizações, igrejas, espaços comunitários,
grupos/coletivos, pessoas de referência, entre tantas outras possibilidades
que o território pode oferecer.
Esse conhecimento é essencial para avaliar os recursos e as necessidades
(CHIAVERINI et. al. 2010) que o sujeito ou a família dispõem para o
enfrentamento das questões sociais e/ou de saúde.
Da mesma forma que o genograma, o ecomapa pode ter um aspecto
preventivo e elucidador para a família, ajudando-a a identificar como as
relações do território inferem na sua dinâmica e nas suas relações,
influenciando diretamente no seu processo saúde-doença.

FICA A DICA!
CINCO DICAS PARA A APLICAÇÃO
DA AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL
01.

Use as ferramentas a favor da sua prática e também do/a
atendido/a! Esse momento inicial é muito importante para a
construção de vínculos entre psicólogo/a e atendido/a.

02.

Cada ferramenta tem o seu objetivo. Cada criança, adolescente
ou jovem apresenta suas demandas em momentos e de formas
distintas. Portanto, pense que você tem a sua disposição um
“cardápio de ferramentas” que podem ser escolhidas para
aplicação de acordo com a necessidade identificada ou trazida
por cada participante.

03.

Adapte sua linguagem ao/a seu/sua atendido/a! As
ferramentas não foram desenhadas especificamente para o
público de crianças, adolescentes e jovens, por isso é
importante adequar as perguntas.

04.

Se necessário, utilize mais de um atendimento para realizar a
avaliação multidimensional. Mas não se preocupe em
apreender tudo sobre o caso, algumas questões vão mostrar-se
ao longo do acompanhamento.

05.

Considere a participação da família ou responsável nesse
momento, especialmente para crianças e adolescentes. Além
de implicá-los nesse processo, por vezes, somente eles
conseguem fornecer algumas informações relevantes sobre
histórico do/a atendido/a.

FIQUE LIGADO/A!
É preciso que o/a psicólogo/a fique atento/a ao escopo do projeto e à
abordagem metodológica de Psicoterapia Breve, que trata de uma demanda
mais focal, de quadros de espectro leve e moderado e considera um tempo
limitado para acompanhamento. Sendo assim, alguns casos não são elegíveis
para o acompanhamento psicológico. Portanto, ao realizar a avaliação
multidimensional, é possível que sejam identificados casos como:
Destrutividade persistente e/ou deliberada;
Autoagressividade importante;
Desinibição social excessiva;
Isolamento e retração importantes e persistentes;
Ideação elaborada de suicídio e passagem ao ato;
Sintomas psicóticos com alteração de pensamento ou percepção
(delírios e alucinações);
Uso de drogas que comprometam comportamento da criança,
adolescente ou jovem.

Nos casos não elegíveis ao projeto, há necessidade de discussão com
profissionais de saúde mental da Rede de Assistência Psicossocial (RAPS) do
território, para que possa ser avaliada a necessidade de encaminhamento a
algum ponto de atenção da rede.
Ressalta-se que, aqui, a equipe deve realizar um encaminhamento implicado,
em que mesmo nessas situações mais graves ou agudas, há a
corresponsabilização para o acolhimento do caso no serviço encaminhado.

3.4.3

LINHA DE CUIDADO
DESENHO DO PLANO DE CUIDADO
O plano de cuidado é uma ferramenta central para organizar e estruturar o
processo de cuidado a ser desenvolvido junto às crianças, adolescentes e
jovens, a partir da compreensão diagnóstica do caso. É quando há uma
pactuação e corresponsabilização desse processo de cuidado com todos os
envolvidos, ou seja, o(s)/a(s) atendido(s)/a(s), a equipe profissional e também
os/as responsáveis, garantindo o envolvimento da família ao longo do
percurso.
Esta ferramenta auxilia na condução do trabalho desenvolvido por parte
dos/as psicólogos/as, uma vez que consolida, em um único espaço, a visão
geral do cuidado proposto, permitindo também o acompanhamento e a
avaliação do caso. Portanto, o plano deve ser utilizado ao longo de todo o
atendimento psicossocial oferecido.
O plano de cuidado deve incluir:
Oferta de cuidado interna/estratégia de saúde mental:
A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil
recomendam uma série de instrumentos que possibilitam a realização dessa
avaliação de forma integral. Apresentamos, abaixo, as ferramentas
selecionadas para compor a avaliação multidimensional, considerando os
aspectos intrapsíquico, sociofamiliares e comunitários.

Outras ofertas de cuidado internas:
Atividades oferecidas pela organização implementadora da metodologia
que podem contribuir para o cuidado dos/as atendidos/as, como por
exemplo, suporte social, atividades esportivas, reforço escolar, etc.
Oferta de cuidado externa:
Atendimentos e atividades disponíveis no território que são oferecidos por
equipamentos públicos, organizações parceiras e projetos sociais.

CAIXA DE FERRAMENTAS
PLANO DE CUIDADO
ENCAMINHAMENTOS EXTERNOS

FICA A DICA!
Com o envolvimento dos/as responsáveis no processo de cuidado dos/as
participantes, é possível identificar se há necessidade de também
proporcionar um espaço de acolhimento e cuidado para os familiares.
Caso seja possível oferecer esse espaço, crie um grupo de acolhimento ou
mesmo um grupo terapêutico com esses familiares. Essa é uma ótima
oportunidade para maximizar o cuidado não apenas desses familiares, mas
também do/a participante, contribuindo, assim, para a promoção da saúde
mental de todo o núcleo familiar.

3.4.4

ACOMPANHAMENTO
O estudo de caso tem como objetivo ampliar e aprofundar a visão acerca do
cuidado com o/a atendido/a e analisar como está seu desenvolvimento.
Pode gerar uma reavaliação e repactuação do plano, com a mudança ou
inserção de novas estratégias, ações e encaminhamentos. Ressalta-se que
esse processo deve ter como centralidade as necessidades da criança,
adolescente ou jovem e sua família.
Para garantir uma maior troca e a construção de uma visão ampliada do
cuidado, os estudos de caso devem contar com a participação das equipes
envolvidas nas ações definidas inicialmente no plano.
Por vezes, a equipe do projeto também pode convidar para participar do
estudo de caso instituições parceiras do território, como serviços da RAPS ou
da Rede de Proteção, que possam se implicar com o caso, constituindo a
Linha de Cuidado do/a atendido/a.
Ressalta-se, ainda, que não há periodicidade específica para os estudos de
caso e a avaliação da necessidade deve ser feita pela equipe responsável
pelo acompanhamento do caso. Contudo, qualquer alteração nas estratégias
de cuidado deve ser registrada no Plano de Cuidado do/a atendido/a.

CAIXA DE FERRAMENTAS
MODELO ESTUDOS DE CASO

3.4.5

AVALIAÇÃO E PLANO
DE CONTINUIDADE DO CUIDADO
Considerando-se que as estratégias de promoção da saúde mental foram
desenvolvidas para ser implementadas em um curto espaço de tempo,
utilizando a Psicoterapia Breve, não há pretensão de se sanar todas as
necessidades psicossociais do/a atendido/a, bem como outras demandas.
Sendo assim, faz-se essencial construir recomendações em diálogo com o/a
atendido/a e seu responsável para a continuidade do cuidado.
A fase final da Psicoterapia Breve prevê que seja realizada uma avaliação do
processo terapêutico a partir da percepção do/a atendido/a, identificando os
ganhos terapêuticos, as necessidades de fortalecimento do cuidado e planos
futuros.
Além disso, recomendamos que seja realizado um atendimento final com a
família ou responsável do/a atendido/a para devolutiva acerca do
acompanhamento psicológico e a corresponsabilização no plano de
continuidade do cuidado.
Nesse momento, é essencial ampliar a visão do/a atendido/a e da família
sobre as possibilidades de cuidado existentes no próprio território. Isso
envolve desconstruir o estigma acerca dos espaços e serviços como as
políticas públicas existentes, que são, muitas vezes, vistas como uma
“ameaça” ou com “descrença” e não como espaço de cuidado. Também é
importante considerar as condições socioeconômicas de acesso da família a
esses espaços, levando em conta não somente os recursos financeiros
necessários para se chegar ao local, mas também o conhecimento sobre a
localização do serviço.

FICA A DICA!
O psicólogo pode resgatar, nesse momento, informações da avaliação
multidimensional realizada com o/a atendido/a, quando foram discutidas as
relações comunitárias do/a atendido/a e da sua família, identificando
potenciais pontos de apoio no território que podem integrar sua Linha de
Cuidado.

Além de reconhecer esses recursos do território que podem ser acessados
pelo/a atendido/a e sua família e integrar sua Linha de Cuidado, é
importante que o/a atendido/a identifique os recursos pessoais que ele/a
possa ter fortalecido ou desenvolvido ao longo do processo terapêutico.
Fala-se aqui de competências socioemocionais e estratégias de autocuidado.
Assim, para esse processo de avaliação e planejamento de continuidade do
cuidado, propomos as seguintes reflexões:
Quais atitudes, posturas e mecanismos pessoais você fortaleceu no
processo que ajudam a lidar com suas questões e suas relações? Como
você pode continuar fortalecendo-os?
Quais foram as estratégias de cuidado construídas ao longo das sessões
de atendimento?
Como tais estratégias de cuidado podem ser inseridas e reforçadas
enquanto hábitos cotidianos de cuidado?
Quais locais no seu território você identifica como espaços seguros ou de
cuidado que podem contribuir para esse processo contínuo de cuidado?
O Diário da Quarentena ou Diário de Cuidado poderá ajudar nesse processo
de encerramento do acompanhamento psicológico e na elaboração do
plano de continuidade do cuidado. No documento, são propostas atividades
que podem ser utilizadas para a reflexão sobre como foi o seu processo e
como continuar o cuidado com sua saúde mental dali pra frente. Além disso,
o/a atendido/a poderá manter o diário como registro do seu processo de
acompanhamento, com a possibilidade de, sempre que quiser e achar
necessário, resgatar esses pontos, seja para fortalecer ou mesmo repensálos.

CAIXA DE FERRAMENTAS
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL

FIQUE LIGADO/A!
Todo atendimento psicológico é baseado na construção de vínculo
estabelecido desde o primeiro contato com os/as atendidos/as. Portanto,
para essa etapa final, é muito importante avaliar o momento apropriado
para iniciar, com transparência, esse caminho de construção do plano de
continuidade do cuidado. Não deixe para iniciar o processo na última sessão!

POR DENTRO DO PROJETO CRIANDO REDE
AVALIAÇÃO FINAL

Para o desenho do Plano de Continuidade do Cuidado, foi importante avaliar
a autopercepção do/a atendido/a acerca da sua saúde mental e as
competências socioemocionais desenvolvidas. Para tanto, foi desenhado um
formulário a ser aplicado pelo/a psicólogo/a com questões que abordam
aspectos como:
Como estou me percebendo?
Como estou agindo?
Como estou me relacionando?

CAIXA DE FERRAMENTAS
NESTA SEÇÃO VOCÊ ENCONTRA TODAS AS FERRAMENTAS UTILIZADAS NAS DIFERENTES
ETAPAS DA METODOLOGIA EM SAÚDE MENTAL DESENVOLVIDA PELO PROJETO CRIANDO REDE:
SAÚDE MENTAL NO CRIANDO REDE

MAPA DE SESSÕES
DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL

Áudio do psicólogo Stallone Abrantes sobre saúde
mental e a importância desse cuidado ofertado
pelo Projeto CRIAndo Rede.
Acompanhamento psicológico utilizando
Psicoterapia Breve como processo terapêutico.

a

GUIA DE SESSÕES - GRUPOCRIANÇAS

Este guia apresenta as dez sessões realizadas com
os
grupos
terapêuticos
dedicados
aos
atendimentos de crianças e adolescentes com
idades entre 10 e 14 anos.

GUIA DE SESSÕES - GRUPOMENINAS

Este guia apresenta as dez sessões realizadas com
os
grupos
terapêuticos
dedicados
aos
atendimentos de meninas e jovens que se
identificam com o gênero feminino.

GUIA DE SESSÕES - GRUPOJOVENS

Este guia apresenta as dez sessões realizadas com
os
grupos
terapêuticos
dedicados
aos
atendimentos de jovens, com idades entre 19 e 24
anos.

GUIA DE MOBILIZAÇÃO DE JOVENS

Este guia apresenta a metodologia de trabalho
dos/as Jovens Mobilizadores/as.

ÁUDIO - DIÁRIO DA QUARENTENA

Áudio da psicóloga e consultora Nara Goes sobre o
Diário da Quarentena no acompanhamento dos
jovens atendidos no Projeto CRIAndo Rede.

DIÁRIO DA QUARENTENA
ATENDIMENTO INDIVIDUAL

DIÁRIO DA QUARENTENA
GRUPO CRIANÇAS

Ferramenta
individual.

de

acompanhamento

psicológico

Ferramenta de acompanhamento psicológico para
grupo de crianças.

DIÁRIO DA QUARENTENA
GRUPO MENINAS E JOVENS

Ferramenta de acompanhamento psicológico para
grupo de meninas e jovens.

DIÁRIO DA QUARENTENA
JOVENS MOBILIZADORES/AS

Ferramenta de acompanhamento psicológico para
os jovens mobilizadores.

MAPA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DA MARÉ - RIO DE JANEIRO/RJ

Mapa de Serviços Públicos da Maré.

TERMO DE COMPROMISSO
DO/A JOVEM

Modelo de termo de compromisso do/a jovem.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
DO/A RESPONSÁVEL

Modelo de termo de autorização para
crianças/adolescentes do atendimento psicológico
online.

FICHA ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO/ ANAMNESE

Ferramenta para compreensão do quadro do/a
atendido/a.

ESCALA SQR-20
FICHA DE ANAMNESE

SRQ 20 - (Self Report Questionnaire) ferramenta de
identificação
de
sofrimento
psíquico
e
rastreamento da presença de transtornos
psiquiátricos menores.

PLANO DE CUIDADO

Modelo de plano de cuidado em saúde mental.

ENCAMINHAMENTOS EXTERNOS

MODELO ESTUDO DE CASO

QUESTIONÁRIO
DE AVALIAÇÃO FINAL

Ficha para encaminhamentos externos.

Modelo de estudo de caso.

Modelo de questionário de avaliação final do
atendimento psicológico.
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