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APRESENTAÇÃO:  

A presente proposta é fruto da dissertação intitulada Desenvolvimento 

do cuidado em saúde mental no contexto de consolidação da Reforma 

Psiquiátrica: a experiência de um CAPS em Santos, desenvolvida no 

mestrado profissional em Ensino em Ciências da Saúde, que promoveu uma 

articulação teórico-prática, na busca por transformações dos cenários envolvidos 

com a atenção ao sofrimento psíquico.  

A pesquisa ocorreu no próprio ambiente profissional da pesquisadora e 

buscou investigar a percepção dos profissionais acerca de sua prática, 

organizada pela compreensão, construção e utilização do Projeto Terapêutico 

Singular (PTS) como estratégia para direcionar o cuidado. Nesse sentido, é 

importante reafirmar os PTS como produtores de reflexão e construção 

compartilhada, desta forma, constitui-se em um espaço no qual não há hierarquia 

de saber.  

A partir desse objetivo, pretendeu-se colaborar para os processos de 

educação permanente em saúde. Como prática de ensino-aprendizagem, a 

educação permanente está relacionada à produção de conhecimentos no 

cotidiano dos serviços de saúde, tendo a experiência dos atores como base de 

interrogação, reflexão e mudança da realidade vivida.  

A partir do material obtido com a pesquisa, planejou-se a construção e 

implementação do seguinte produto voltado para produzir ações de educação 

permanente na saúde mental, que se constitui em oficinas problematizadoras 

dos PTS.  

 

 

OBJETIVOS:  

Apresentar os resultados do estudo e realizar discussão e reflexão do processo 

de trabalho em Saúde Mental. Criar possibilidades coletivas de capacitação dos 

profissionais sobre sua prática, enfatizando a construção e desenvolvimento dos 

Projetos Terapêuticos Singulares e do trabalho em equipe integrado, valorizando 

os conhecimentos prévios de cada um dos participantes. Pretende-se 

potencializar os espaços de educação em saúde. 



OFICINAS PROBLEMATIZADORAS DOS PTS: 

 

ETAPAS: 

-Dinâmica de boas-vindas; 

-Apresentação dos resultados da pesquisa utilizando-se apresentação em slides 

para favorecer a visualização do percurso; 

-Discussão sobre os processos de trabalho em saúde; 

-Divisão em pequenos grupos para discussão de material e proposta de 

discussão de um PTS, onde os profissionais podem representar equipe de 

profissionais de saúde, usuários do serviço, familiares e outros atores envolvidos 

no processo de cuidado; 

-Roda de conversa para socialização das discussões e propostas; 

-Vídeo de fechamento  

-Avaliação da oficina (questionário simples de satisfação)  

-Confraternização 

 

PÚBLICO ALVO: Profissionais da saúde mental de Santos.  

 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: A definir, com duração de aproximadamente 3 

horas. 


