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Qualificando a atenção em Saúde Mental no Centro de Saúde-Escola Murialdo: ...

Qualificando a atenção em Saúde Mental no Centro de
Saúde-Escola Murialdo: o desencadear do processo

III Conferência Regional Latino-Americana de Promoção da Saúde e Educa-
ção para a Saúde. São Paulo – SP, 10 a 13 de Novembro de 2002.
III Semana Científica e Cultural do Centro de Saúde-Escola Murialdo. Porto
Alegre – RS, Dezembro de 2002.

Claudia Sedano Fait¹

Introdução/Objetivo: O Centro de Saúde-Escola Murialdo – CSEM é uma ins-
tituição da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, vinculada à Escola
de Saúde Pública (ESP/RS). É constituído de uma Unidade Central e sete Unida-
des Básicas de Saúde – UBS. Atende a uma população definida por área de
abrangência pré-determinada. Cada UBS conta com equipes multiprofissionais que
desenvolvem atividades docente-assistenciais com ênfase em Atenção Básica. O
CSEM oportuniza a formação de residentes em várias áreas da saúde e é campo de
estágio para cursos de graduação. A atenção à saúde mental está inserida no uni-
verso das atividades cotidianas das UBS. O objetivo deste trabalho é relatar o pro-
cesso de desencadeamento de ações de estímulo à qualificação dos cuidados em
saúde mental no âmbito da atenção básica em saúde coletiva.

Metologia: Incentivada pelo Curso de Aperfeiçoamento Profissional em Saúde
Mental Coletiva, promovido pela ESP/RS, uma psicóloga integrante das equipes de
duas UBS convida, em janeiro de 2002, membros da Direção e das Coordenações
de Ensino e de Atenção à Saúde a constituírem um Grupo de Trabalho – GT – em
Saúde Mental para promover a qualificação do serviço prestado à população. O GT
passa a se reunir quinzenalmente e elege os primeiros passos. Elabora-se um ques-
tionário para levantamento das ações em saúde mental desenvolvidas nas UBS.
Reflete-se sobre as ações com os profissionais nas reuniões de equipe. Realizam-
se contatos com a Coordenadora da Política de Saúde Mental do Município para
discussão sobre a rede de atenção à saúde. Visitam-se outros serviços da rede
para conhecer o seu funcionamento.

Resultados: Com as ações desenvolvidas, pôde-se ampliar o GT, incluindo
mais profissionais integrantes das equipes das UBS; estabelecer uma caracteriza-
ção da atual atenção em saúde mental nas UBS; vincular o trabalho desenvolvido
pelo CSEM à proposta da Política Municipal de Saúde; conhecer serviços de saúde
mental do Município e estabelecer vínculos para uma articulação em rede e encami-
nhar a construção de um planejamento participativo dos cuidados em saúde mental
no CSEM.

Considerações finais: Foi desencadeado o processo qe visa à qualificação
pretendida, contemplando tanto o âmbito institucional quanto as articulações ne-
cessárias para compor a rede de atenção integral à saúde mental em Porto Alegre.
No planejamento a ser realizado, pretende-se contemplar a participação popular e a
de outros setores envolvidos na promoção da qualidade de vida da população..
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