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RESUMO

Neste artigo serão apresentadas considerações produzidas a partir da realização da pesquisa: “A Psicologia
Institucional e sua possível práxis no Centro de Atendimento à Saúde Mental (CASM)”, a qual se desenvolveu por meio
de uma pesquisa bibliográfica e documental, tendo como base o livro de BLEGER, J. Psico-Higiene e Psicologia
Institucional, visando analisar as possíveis ações que a Psicologia Institucional pode realizar dentro da instituição em
questão, localizada na cidade de Cascavel, Paraná, buscando também levar ao conhecimento da sociedade, o papel e a
importância dessa instituição para os usuários de saúde mental e as famílias destes, apresentando o seu propósito.
Durante a leitura, o leitor será norteado primeiramente ao conceito de Psicologia Institucional, entender sobre os
desafios do psicólogo que adentra nesse campo, suas ações e intervenções, em seguida, como se instituiu o CASM, o
seu público assistido, para então podermos apresentar a produção das considerações sobre a real atuação do psicólogo
institucional, observando a história dos atendimentos da rede pública de saúde do Brasil, suas transformações até chegar
a um contexto regido por leis que dispõem o direito ao atendimento de qualidade e humanizado aos pacientes com
demanda de saúde mental, além de auxiliar os profissionais da rede pública a desenvolverem uma comunicação clara e
assertiva diminuindo o desgaste proveniente da longa carga e esforço despendido para o trabalho, de forma a construir
uma organização e estruturação de atendimentos que propõe a promoção, proteção e recuperação da saúde de forma
eficaz e eficiente.

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Institucional, Saúde Pública, Psico-higiene, Humanização.

1. INTRODUÇÃO

A atuação da psicologia, desde os seus primórdios, se tem um olhar clínico, individualizado

se trata das psicopatologias. Todavia, diante da necessidade de promoção de saúde mental em um

contexto social, se observou a necessidade de alcançar o todo. A Psicologia ganhou espaço para

realizar ações que abrangem a atuação em grupos, comunidades e instituições (BLEGER, 1984).

Foi vivenciado pela sociedade uma realidade em que as instituições como prestadoras de

serviços expostas a esta, passaram a realizar a atitude de segregação do indesejado social, sendo

visto como uma necessidade para manter uma boa imagem perante a sociedade, sendo as pessoas
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segregadas aquelas consideradas loucas, doentes, os criminosos e as crianças e idosos abandonados.

Pois o caráter indesejado do indivíduo pode se transmitir para toda instituição, então a segregação

dos seus indivíduos resulta em segregação da própria instituição. E essa realidade é contínua,

destinada principalmente aos cidadãos que necessitam do atendimento público, sendo suportados de

forma precária pelo Estado e pela comunidade. Sob uma forma camuflada de rejeição onde a teoria

é uma e a prática é outra. Nessa estrutura se vive uma tentativa de sobrevivência em que a

sociedade, o atendido e o atendente estão em constante ameaça, que em decorrência dessa realidade

surgem as dificuldades de se trabalhar em instituições (CASELLA, 2004).

Para contribuir com o desgaste causado por este contexto, tanto ao profissional quanto ao

usuário dos serviços institucionais, inicia-se o trabalho da Psicologia Institucional, qual Bleger

(1984) explica ser a atuação profissional do psicólogo para atender a uma instituição na sua

totalidade, com uma visão de comunidade e grupos, observando a história da instituição, objetivos

gerais e específicos de modo a conhecer e compreender o campo de atuação, e definir em conjunto

as ações a serem realizadas e as funções que são esperadas como profissional, construindo e

realizando planejamentos de metas e ação a partir da investigação do contexto, sempre calculando

os possíveis resultados que as ações irão causar, com o intuito de diminuir os riscos e proporcionar

melhores condições com o objetivo de promover a saúde e o bem estar dos integrantes da

instituição.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PSICOLOGIA INSTITUCIONAL

Compreende-se que a mudança de paradigma em relação à atuação do psicólogo do contexto

individual, privado e portanto relacionado aos problemas psicopatológicos, abriu um leque de

possibilidades para este, adentrar no campo da promoção da saúde, com suas práxis em grupos,

instituições e comunidades. Bleger (1984) discorre sobre essa possibilidade de atuação do

psicólogo. A Psicologia/Institucional é um campo de atuação considerado recente, em que o autor

supracitado, explica que o papel da(o) psicóloga(o) nesta área se pauta em ir além da prática de

psicoterapia relacionada a cura do doente, mudando o foco do atendimento individualizado para o
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social, no sentido de compreender e ampliar o meio em que trabalha desenvolvendo novos

conhecimento e técnicas. Desta forma, atuará com a prática da psico higiene que visa a promoção

da saúde para resultar em uma população saudável.

Para que os profissionais da psicologia possam ter êxito e realizem suas práticas nessa área,

é necessário estudar a respeito das instituições, em que Bleger (1984), destaca a importância de

entender o objetivo, bem como, estudar os fenômenos humanos em relação a estrutura, a dinâmica,

as funções e objetivos da própria instituição, de modo a compreender a psicologia das instituições e

a estratégia de trabalho no campo da psicologia institucional. A atenção do psicólogo é focada na

atividade desenvolvida pelo ser humano em seu lugar de ação e no efeito que o mesmo desenvolve

na instituição devido alguma atividade. Destarte, é necessário obter informações acerca do campo,

como a finalidade e objetivo da instituição, a organização e as normas que a regem, as instalações e

procedimentos realizados, as relações com outras instituições, a localização geográfica frente a

comunidade, o público que a frequenta e os seus resultados tanto para a instituição quanto para os

integrantes.

O psicólogo institucional deve conhecer os objetivos específicos da instituição e a própria

instituição, e como ponto de partida utilizar esse conhecimento para decidir ingressar na mesma. O

profissional também tem objetivos para acrescentar no campo, que envolvem a demarcação dos

objetivos gerais e imediatos da sua atividade, o diagnóstico dos objetivos específicos, a aceitação ou

não por parte do psicólogo sobre os objetivos da instituição e os meios que ela tem para alcançá-los.

Sendo que em todos os casos, o trabalho do psicólogo na instituição será voltado à psico-higiene

com a finalidade de conseguir melhores condições e organização para promover a saúde e o bem

estar dos integrantes da instituição. Contudo deve saber também que a sua participação pode gerar

ansiedades e resistências que farão parte da sua tarefa na instituição, visto que o psicólogo será um

agente de mudança, por isso é natural que a instituição haja no sentido de anular ou amortizar suas

ações (BLEGER, 1984).

Uma vez que se tem o conhecimento sobre a instituição, levando em conta que toda tarefa

deve ser realizada e compreendida em função da instituição, o psicólogo deve partir para um

enquadramento particular da tarefa a ser realizada. Considerando que o trabalho na psicologia

institucional se difere do trabalho psicológico que é realizado dentro de uma instituição enquanto

empregado com tarefas determinadas pela própria instituição, uma vez que a psicologia
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institucional faz um olhar na instituição enquanto totalidade, foca em sua autonomia a qual permita

projetar suas tarefas de acordo com o diagnóstico a ser efetuado a partir de suas investigações

iniciais, sabendo lidar com os dilemas éticos e muitas vezes vindo a defrontar com os objetivos da

instituição, se posiciona, tem uma maior autonomia, enquanto que o psicólogo que atua na

instituição tem suas funções fixadas pelos diretores, onde as intervenções devem estar de acordo

com o que a instituição almeja, não dando a este a liberdade de realizar uma avaliação própria.

Todavia na psicologia institucional, o psicólogo atua como um consultor ou assessor, enquanto que

o psicólogo que exerce trabalho na instituição atua como empregado da mesma (BLEGER, 1984).

Bleger (1984) entende que as instituições são parte integrante da personalidade dos

indivíduos, pois antes de ser uma pessoa individualizada o ser humano pertence a um grupo, logo

sua personalidade é o próprio grupo. Nessa perspectiva, o indivíduo tem sua personalidade afetada

pela dinâmica da instituição, ao mesmo tempo que é parte integrante e deposita uma parcela de sua

personalidade nas redes institucionais. Por conseguinte, a instituição deve ser suporte para essa

pessoa como um espaço que forneça crescimento e desenvolvimento da personalidade.

Compreendendo uma parte do motivo que leva a Psicologia Institucional a ser reconhecida como

uma ameaça, pois a instituição além de ser um meio de organização, regulamentação e controle

social, ela também é instrumento de equilíbrio da personalidade, sendo por essas questões que o

profissional da Psicologia deve agir com delicadeza para não suscitar resistências capazes de

impossibilitar seu trabalho, para tanto, deve ter clareza de suas ações e de sua postura ética, uma vez

inserido nesse local.

Buscando compreender a dinâmica psicológica que afeta o indivíduo através da dinâmica

institucional, percebemos a importância da atuação da psicologia institucional. Segundo Bleger

(1984, p. 20), dentro da psico-higiene a função do Psicólogo deve se voltar para saúde pública e

higiene mental, em que não se deve esperar que uma pessoa adoeça para intervir, atua-se em todos

os aspectos e problemáticas que abrangem a psico-higiene. Sendo higiene mental, para o autor o

“estudo da administração dos conhecimentos, atividades técnicas e recursos lógicos que já foram

adquiridos, para encarar os aspectos psicológicos da saúde e da doença como fenômenos sociais e

coletivos”, de forma a não dar atenção apenas individual para a instituição, comunidade e grupo

como um todo.
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Corporificando o trabalho em instituições de saúde mental, cabe ao psicólogo identificar os

seguintes objetivos da higiene mental, sendo o primeiro objetivo desta, modificar a assistência

psiquiátrica, de modo a fazer algo pelo doente mental para que se tenha condições mais humanas

para uma proporção de cura maior. Já o segundo objetivo seria o diagnóstico precoce das doenças

mentais com o intuito não somente de uma taxa maior de cura, mas também a diminuição do

sofrimento e do tempo de internação. O terceiro objetivo é de prevenção das doenças mentais,

agindo antes que as doenças se manifestem, logo, evitando-as. Enquanto o quarto objetivo é o de

atender a reabilitação do paciente que precisa se reintegrar à vida plena ou que tenha algum déficit.

Por fim o quinto objetivo que é o de promoção de um desenvolvimento pleno do indivíduo e da

comunidade, causando um equilíbrio na interação de ambos, indo da doença à saúde dando atenção

à vida cotidiana (BLEGER, 1984).

Todavia, o autor Bleger (1984) ressalta dentro da psico-higiene os profissionais da

psicologia devem agir de forma a evitar concepções extremas de que a higiene mental ou é um ação

milagrosa ou não tem valor nenhum em suas atividades, pois esses extremos acabam

impossibilitando que se exerça em seu real sentido a psico-higiene, pois trabalhar nesse campo

significa estar atuando nos problemas sociais e nas condições de vida dos seres humanos.

Fica evidente que a atuação do psicólogo no campo da higiene mental, deve ser amparada no

princípio de que a indagação e a ação são ações inseparáveis, pois a ação deve ser precedida de uma

investigação, que é uma atuação sobre o objeto que se indaga. E a forma como se reagirá são

modificadas conforme as variáveis do fenômeno da investigação, num processo de permanente

interação. Sendo que em cada passo dado deve ser investigado os efeitos que causa. Consta-se que

o autor oferece diretrizes norteadoras para o trabalho institucional,apresenta a proximidade e o

comprometimento entre a teoria e a prática. Segundo a Organização Mundial da Saúde a higiene

mental são atividades e técnicas que promovem e mantêm a saúde mental, sendo de particular

interesse do psicólogo o campo da psico-higiene, que irá atuar fundamentalmente sobre o nível

psicológico dos fenômenos humanos, com técnicas do campo da psicologia clínica e social. A

psico-higiene consiste em não esperar que a pessoa doente busque um consultório para obter

atendimento, mas em que o psicólogo clínico vá em busca do paciente para tratar e intervir nos

processos psicológicos que afetam a estrutura da personalidade e as relações entre os seres

Anais do 19º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2021
ISSN 1980-7406



humanos, motivando o público a procurar por atendimento não somente quando se tem a existência

de uma doença  (BLEGER, 1984).

Ao adentrar em uma instituição, o psicólogo deve tomar ciencia que seu primeiro paciente

deve ser a própria instituição, a qual deve ser tratada e investigada a partir do ponto de vista

psicológico sobre seus objetivos, funções, tarefas, lideranças formais e informais, e as formas de

comunicação, em que o psicólogo exercerá suas funções como um colaborar e integrante regulador

da mesma, como um especialista que atua sobre as tensões da relação ou comunicação humana,

atendendo as problemas como institucionais, e não individuais (BLEGER, 1984).

Em segundo lugar, o profissional da psicologia deve atuar sobre os grupos existentes nessa

instituição, que são os grupos pré-formados, por possuírem um ponto de identificação, e os grupos

artificiais, que podem ser homogêneos ou heterogêneos. Utilizando de técnicas grupais disponíveis

segundo cada caso, sendo estas técnicas as terapêuticas, de discussão, operativas, e de tarefa. E que

se deve aproveitar todos os meios de comunicação e organismos já existentes, para atuar sobre as

tarefas e situações de tensão já existentes. (BLEGER, 1984).

As principais situações que o psicólogo deve intervir são em período de desenvolvimento e

evolução das normas, como gravidez, parto, lactância, infância, puberdade, juventude, maturidade,

idade crítica, velhice, como também em momentos de mudança ou de crise, como nos casos de

imigração ou emigração, casamento, viuvez, serviço militar, e entre outros, em situações de tensão

normal ou anormal, nas relações humanas, seja família, escolar, fábricas, e outras relações, intervir

também em organização e dinâmica de instituições sociais, como nas escola, tribunais, clubes,

intervir em problemas que criam ansiedade em momentos mais específicos da vida relacionados à

sexualidade, orientação profissional, escolha de trabalho, e entre outros, e também intervir em

situações altamente significativas que requerem informações, educação ou direcionamento, como a

educação das crianças, jogos, ócio em todas as idades, adoção de menores, etc (BLEGER, 1984).

Bleger (1984), destaca que uma das maiores virtudes de um grupo operativo é a capacidade

que oferece de aprender a agir, pensar e fantasiar com liberdade, por isso a importância destes. Fica

claro que a(o) psicóloga(o) institucional opera sobre grupos, desde a clientela até a direção,

significando que toda mudança ocorrida na estrutura organizacional implicará em uma mudança

individual de seus integrantes, o que explica outra grande parte da resistência ao trabalho da

Psicologia Institucional. Pode-se afirmar que o psicólogo deve atuar sobre todos os fatores
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psicológicos da vida em suas múltiplas manifestações, pela assimilação e integração de experiências

para uma aprendizagem adequada que cause a plena satisfação de todas as necessidades

psicológicas, implicado no objetivo de promoção de saúde.

2.2 O CENTRO DE ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL (CASM) NA REDE PÚBLICA DE
SAÚDE

Desde a Constituição instaurada em 1988, a saúde passou a ser direito de todos e dever do

Estado. Para isso regulamentou-se o Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 1990 com a Lei nº

8.080/1990 que prevê a promoção, proteção e recuperação em saúde através de princípios básicos

como a universalidade, gratuidade, integralidade e descentralização. Sendo um sistema que surgiu a

partir de lutas de movimentos sociais e hoje se divide em níveis de atenção: primário, secundário e

terciário (CINTRA E BERNARDO, 2017).

O nível primário é a porta de entrada para o SUS e atende casos de baixa complexidade,

sendo constituído principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família

(UBSs e USFs) tendo ações voltadas à redução do risco de doenças e proteção da saúde, como

também caráter preventivo possibilitando que o paciente realize consultas e exames de rotina. No

nível secundário se encontram os serviços especializados disponibilizados em hospitais e

ambulatórios, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Os profissionais que se encontram

nesse nível são preparados para realizar atendimentos em casos de média complexidade. No nível

terciário são realizados atendimentos para casos de alta complexidade, em hospitais de grande porte

e envolvem procedimentos que necessitam de equipamentos de ponta e com custos maiores, como o

caso de cirurgias, além de contar com profissionais especializados nos casos considerados de alta

complexidade (CINTRA E BERNARDO, 2017).

As Políticas de Saúde Mental estrutura uma forma de tratamento que abrangem a

perspectiva biopsicossocial, indo além da condição clínica do paciente, ao promover sua

recuperação, autonomia, reinserção social e reabilitação profissional, atendendo no sentido

psicossocial às pessoas com transtornos mentais por meio de cuidado nos momentos de crise,

acompanhamento e busca para permanência e continuidade do tratamento pelo usuário, auxiliando

na facilitação da sua integração na família e comunidade, fornecendo assistência farmacêutica

ambulatorial na saúde mental, sendo a distribuição um amparo garantido pela Política Nacional de
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Medicamentos, promover ações intersetoriais de prevenção, promoção e recuperação em saúde

mental, participando de redes e apoio e mobilizando a comunidade sobre a importância do resgate a

cidadania, como também buscar parceria com pessoas, instituições, secretarias e órgãos

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL, 2018).

Com a Reforma Psiquiátrica, formalizada no Brasil pela Lei nº 10216 de 06 de abril de

2001, objetivou-se promover a qualidade de vida das pessoas que apresentam sofrimento psíquico, e

de suas famílias, almejando a atenção comunitária, direcionada para o cuidado e a reabilitação

psicossocial, fundamentada em princípios éticos de solidariedade, inclusão social e cidadania

envolvendo iniciativas políticas, sociais, culturais, administrativas e jurídicas com o intuito de

reinserir e valorizar as pessoas em sofrimento psíquicos na sociedade. Para isso, inicia-se a

construção de um modelo humanizado de atenção integral na rede pública de saúde priorizando o

cuidado de pacientes com transtornos mentais fornecendo uma rede de atenção desde a assistência

primária, nas UBSs e USFs, até ao atendimento especializado em Centros de Atenção Psicossocial

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL, 2018).

Os Serviços de Saúde Mental são em região nacional desenvolvidos pelos Centros de

Atenção Psicossociais (CAPS), divididos por faixa etária e categorias de transtornos. Na cidade de

Cascavel, Paraná, os CAPS são distribuídos em: Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil

(CAPSi), especializados no atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais e

comportamentais, regulamentado pelo portaria GM n.º 336/02; Centro de Atenção Psicossocial

Álcool e Drogas (CAPS AD), que fornece serviço ambulatorial de atenção diária, com atendimento

a crianças e adolescentes com até 18 anos incompletos, usuários de álcool e outras drogas; Centro

de Atenção Psicossocial (CAPS III) que fornece atendimento a pessoas adultas com transtornos

mentais graves e transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas; e o Centro de Atenção

em Saúde Mental (CASM) com serviços de atendimento ambulatorial individualizado em

psiquiatria e psicologia para maiores de 18 anos que apresentem transtornos mentais e sofrimento

psíquico, com critério de priorização para o atendimento a pessoas com tentativa de suicídio,

gestantes com transtorno mentais, depressão pós parto, situações de violência física, psicológica e

sexual, excluindo-se os casos de sindrome de abstinencia e dependência química, como também

atendimento e acompanhamento pelo Serviço Social a pacientes e familiares (SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL, 2018).
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O CASM, tem como finalidade o atendimento individual ambulatorial na especialidade da

Psiquiatria e Psicologia. O público atendido deve ser maior de 18 anos, e deve apresentar algum

transtorno mental ou sofrimento psíquico. Os mesmos devem residir na cidade de Cascavel - PR, e

serviço social precisa amparar os pacientes e as famílias dos próprios. O público atendido,

caracteriza-se por pessoas adultas com transtornos mentais, tendo como prioridade de atendimento

os casos com tentativa de suicidio, gestantes com algum transtorno mental, depressão pós parto,

situações que envolvem violência física, psicológica e sexual. Não se encaixando os casos em

permanência de síndrome de abstinência ou dependentes químicos. Por último, a formação da

equipe multidisciplinar é composta por: coordenador, médicos psiquiatras, psicólogos, assistente

social, administrativo, estagiários, zelador e vigia (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

CASCAVEL, 2018). A instituição possui uma equipe multidisciplinar que atende a uma demanda

advinda da atenção básica seguindo os critérios de público alvo para o serviço, sendo uma extensão

dos CAPs que visa atender as demandas de tratamento de alta complexidade na saúde mental, os

pacientes são encaminhados para o atendimento através da atenção primária de saúde, UBSs e USFs

e também pacientes encaminhados pelos CAPS.

3. METODOLOGIA

Para a realização desse artigo, o mesmo fora constituído por estudos bibliográficos, visando

utilizar de um método para levantamento de dados, sendo que:

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos. a principal vantagem da pesquisa
bibliográfica está no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2008,
p. 44).

Para tanto, foi utilizado busca ativa em livros e artigos para melhor compreensão e

desenvolvimento do tema, sempre orientado para a Psicologia Institucional, Rede Pública de Saúde

do Brasil e a Instituição Centro de Atendimento à Saúde Mental - CASM. Definido como critério de

inclusão: obras de Bleger, dados básicos sobre o Sistema Único de Saúde - SUS e, de forma mais

específica, da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, prosseguindo com a separação dos temas

pertinentes à pesquisa, sendo: Psicologia Institucional e o Centro de Atendimento à Saúde Mental.
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Posteriormente foi realizado a seleção das obras dos critérios de inclusão citados, seguindo os

passos de leitura exploratória, leitura seletiva, leitura analítica e análise dos artigos e obras, por fim,

leitura interpretativa e redação, possibilitando assim a produção deste trabalho.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

Diante de todo o exposto, pela teoria redigida por Bleger (1984), percebe-se que o papel do

psicólogo na área institucional além de importante é essencial para o bom desenvolvimento da sua

práxis, ao atendimento de todas as partes de seus integrantes, desde a equipe até ao atendimento do

público usuário do serviço. Fica evidente que o objetivo do trabalho do psicólogo institucional é a

Psico Higiene, produzindo contribuições para a promoção da saúde e do bem estar da instituição e

de todos que fazem parte dela. Compreendendo que a atuação do psicólogo institucional é voltado

para atender as demandas da própria instituição, e não para o atendimento individualizado de seus

integrantes, encarando os aspectos psicológicos da saúde e da doença como fenômenos sociais e

coletivos, dando atenção para instituição, enquanto comunidade e grupo como um todo.

Inicialmente é de extrema importância que o profissional realize o conhecimento da

instituição, dos aspectos burocráticos aos físicos, desde de sua instituição, reformulações até chegar

a sua constituição atual, sendo indispensável compreender os objetivos da instituição, para à vista

disso observar a dinâmica empregada com uma visão de agente de mudanças.

Desta forma o psicólogo realizará o levantamento por meio da investigação, partindo das

questões solicitadas pela instituição, para então realizar a definição das ações necessárias, sempre

avaliando os efeitos que tais ações irão causar, para então apresentar aos responsáveis um projeto de

intervenção. Fazendo o trabalho de facilitador do entendimento das questões que necessitam de

mudança para então alertar e sugerir medidas.

Importante ressaltar que nas pesquisas realizadas, se constata que no decorrer do processo é

de praxe que o profissional da psicologia se depare com múltiplas dificuldades, visto que trabalhará

com grupos, que são formados por diferentes tipos de pessoas, que colocam suas personalidades e

fazem dela parte constituinte da instituição, mas que também tem a instituição como organizador e

regulador de equilíbrio para a sua personalidade. Em vista disso, para manejar de forma eficaz as

demandas na condição em que está inserido, o psicólogo deve compreender de forma global a
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situação, buscando entender os riscos presentes que possam vir a dificultar sua atuação de modo a

minimizá-los. É fato para muitos que as instituições e serviços públicos possuem uma vasta jornada

de trabalho permeada por diversos fatores que buscam institucionalizar a pessoa, tanto de forma

positiva como negativa, e o papel do psicólogo é auxiliar no percurso dos dias para que o desgaste

neste processo se torne menor.

Outro ponto a considerar é que o profissional de psicologia deve compreender que os

indivíduos ali inseridos estão exercendo suas funções sobre um pressão considerável e mesmo que

não seja de forma exagerada existem conflitos do ponto de vista técnico como também do ponto de

vista ideológico, causando reações defensivas, como formação de subgrupos, que também são

mencionados por Zimerman (2000), este aborda que entendimento e trabalho com grupos torna-se

um multiplicador de saúde mental, sendo assim, o psicólogo institucional deve estar atentos às

reações defensivas que podem ser apresentadas através de um papel, são vários os papéis que um

indivíduo pode desempenhar em um grupo, como por exemplo ter as reações, com a criação de

bode expiatório, aliciamentos, fofocas, além de outras formações que se apresentam dentro do

fenômeno do campo grupal. Fica um alerta, pois em momentos de crise, se fará necessário que o

profissional mesmo que inserido neste grande grupo institucional, onde vários papéis surgem como

forma de defesa ou ataque, este, deverá ir contra a maré, buscar não ser levado ou

“institucionalizado”, em que a primeira parte do enquadramento da situação se refere ao próprio

psicólogo que deve ter uma atitude clínica exercendo a capacidade de observação do grupo e da

situação, com um manejo técnico, onde não se coloque propriamente implicado nos

acontecimentos, mas com um papel de consultor e mediador da circunstância.

No CASM nos deparamos com uma instituição que faz parte de outra instituição, que seria a

Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, que responde e é mantida por outra grande instituição

que é a Rede Pública de Saúde do Brasil, com suas diversas divisões e demais instituições, que são

responsáveis por demandas específicas. Compreendendo que o CASM responde a regras e leis a

nível de país, se vê uma instituição integrada a um processo de institucionalização que sofreu

diversas modificações, em que no seu início vivenciou uma fase em que os profissionais inseridos

nesse campo foram institucionalizados para realizar um atendimento aos usuários, principalmente

sobre aqueles que possuíam demanda de saúde mental e não somente doenças físicas, que não se

olhava para os pacientes como pessoas, então seu tratamento era realizado com objetivo de afastar
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esses indivíduos que não eram considerados contribuidores para construção de uma sociedade, ou

seja, estas pessoas consideradas "inúteis" eram segregadas, pois é mais fácil e confortável afastá-las

e considerá-las inexistentes, pois assim não seria necessário despender tempo para cuidar, sendo

estas pessoas realmente abandonadas pela sociedade. Se percebe que é possível a práxis da

Psicologia Institucional, mas que são grandes os desafios e um destes é saber lidar com os

profissionais em especial os psicólogos que fazem parte da equipe multiprofissional e que são e

estão  institucionalizados.

Neste contexto podemos lembrar da existência de grandes hospitais considerados hospícios

psiquiátricos, onde esses pacientes eram isolados e submetidos a condições desumanas de

tratamento, com poucos profissionais realmente capacitados na área da saúde, com falta de

materiais hospitalares básicos para atendimento, verbas para alimentação restritas, em ambientes

sem higiene básica e infraestrutura adequada. Uma realidade infeliz em que essas pessoas eram

deixadas para morrer.

Esse cenário muda somente em 2001, com a Lei nº10.216, de 06 de abril, que dispõem sobre

a proteção e os direitos das pessoas acometidas por transtornos mentais, redirecionando o modelo

de assistência em saúde mental, então os leitos psiquiátricos são substituídos por modelos de

atendimento mais humanizados. Alguns pacientes destes hospitais psiquiátricos foram

redirecionados para suas famílias, no entanto, muitos pacientes foram abandonados por seus

familiares, que mudaram de endereço e telefone, então para esses pacientes foram instituídas

residências terapêuticas que possuem profissionais capacitados que realizavam o cuidado desses.

Então para o atendimento e tratamento dos pacientes com demandas de transtornos mentais

foram instituídos os CAPS, com uma rede de profissionais que disponibiliza atendimento

multidisciplinar. Acontecendo consequentemente uma reformulação da institucionalização também

dos profissionais que atuam nessas redes de saúde, pois a partir desse marco histórico os pacientes

são vistos como pessoas que possuem o direito de receber atendimento humanizado. No entanto,

quando olhamos para a demanda de saúde do Brasil, nos deparamos com relatos de grandes esperas

para atendimento, em que a demanda excede a oferta, existindo muitos pacientes para poucos

profissionais.

Embora se tenha leis que garantem o direito à saúde, e a teoria proporcione a base para

prática, a prática por vezes se difere da teoria, pois muitos profissionais se veem presos a um
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atendimento padronizado e restrito, pela instituição a qual responde, para desta forma atender a

maior quantidade possível de pacientes, como também, presos a pouca verbas disponível para

materiais e equipamentos. Sendo um trabalho árduo para os profissionais inseridos na rede pública,

onde eles têm que ir contra a institucionalização para garantir o atendimento humanizado. Em que

aqueles que se comprometem com a humanização dos seus atendimentos devem lutar contra os

impedimentos tanto de espaço físico e material, quanto humanas de profissionais que não priorizam

o atendimento humanizado e se rendem ao comodismo, ou ao próprio cansaço.

Ao conhecer o CASM se vê uma instituição que surge da extensão do CAPS, qual sobrevive

com a verba que sobra após ser distribuída aos CAPS, para atender a pacientes com demanda de alta

complexibilidade na saúde mental, sendo mais um ambiente em que os profissionais têm de se

esforçar para disponibilizar um atendimento de qualidade mesmo com pouca verba.

Diante de todo o exposto está o contexto que o psicólogo institucional deve conhecer ao

adentrar nessa instituição, compreender o histórico de lutas, que ainda existe, para dessa forma

auxiliar a diminuir o desgaste desses profissionais que lutam para oferecer um serviço humanizado,

pois estão em constante trabalho para que socialmente não voltem a segregar os pacientes,

compreendendo-se que venha a ser um ambiente com diversas barreiras, geradoras de cansaço.

O CASM é uma instituição que possui subgrupos, que vão desde dos profissionais, com os

subgrupo dos médicos psiquiatras, psicólogas(os), assistente sociais, administrativo, e dentre outros,

além dos subgrupos que surgem por afinidade. Que ao observar suas partes é uma instituição com

grande capacidade de oferecer um atendimento de qualidade para os pacientes. Então o profissional

de psicologia institucional pode auxiliar os profissionais dessas diversas áreas na construção de uma

rede em que os atendimentos disponíveis possam ser usados na sua integralidade pelos pacientes e

um seja a extensão do outro, interligando-se, oferecendo um atendimento completo que proporcione

promoção, proteção e recuperação de saúde para os usuários, que vai desde a medicina até as

questões psíquicas e sociais, pela via dos atendimentos individualizados e também criação de

atendimentos grupais, de forma manter uma instituição com uma rede sólida de atendimento. Para

isso, é necessário também ter ações que promovam a interação entre os profissionais de modo a

terem uma forma de comunicação clara e assertiva.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como o autor Bleger (1984) diz, faz-se necessário que se promova e oriente os futuros

psicólogos quanto a essa prática profissional para que o trabalho dentro da instituição seja efetivo

de maneira a trazer benefícios para aqueles que serão atendidos. A psicologia institucional implica

na reforma dos modelos que são conceituais e na ampliação do campo de trabalho.

Um dos objetivos deste trabalho, foi apresentar o campo institucional em específico, o

CASM, para a sociedade como uma instituição com capacidade de proporcionar aos usuários

atendimentos composto por uma equipe multidisciplinar que oferece ao pacientes uma atenção de

qualidade, deixando ainda mais nítido a importância do profissional da psicologia institucional,

mesmo que o número de profissionais da rede pública na cidade de Cascavel ainda seja pequeno

para atender todas as demandas psicológicas advindas da atenção primária em saúde.

O trabalho multidisciplinar realizado em conjunto com a assistente social, médicos

psiquiatras e psicólogos que atendem aos pacientes oferece uma rede de atendimento que colabora

para que este se sinta acolhido em todas as esferas que o cercam, seguindo o modelo

biopsicossocial, dentro deste contexto o psicólogo institucional deve trabalhar como mediador para

garantir uma interação saudável entre todos os integrantes dessa instituição para assegurar o que é

de direito para os usuários do SUS e também diminuir o desgaste dos profissionais.

Perante o exposto, enfatizamos mais uma vez, assim como também trazem os artigos

pesquisados, que o trabalho do psicólogo na instituição será direcionado à psico-higiene com a

finalidade de conseguir melhores condições e organização com o objetivo de promover a saúde e o

bem estar dos integrantes da instituição, assim como, novamente ressaltamos , deverá este. saber

lidar com seus pares que já fazem parte da instituição e que devido às fragilidades do sistema onde

há um distanciamento da teoria com a prática, também acabaram sendo institucionalizados, ficando

o grande desafio a psicologia institucional, mas se vendo possível a sua praxis nesta área de

atuação, privilegiando a saúde mental e emocional de todos os envolvidos.
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