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 RESUMO 

A Portaria MS⁄GM 3.088/2011 institui a Rede de Atenção Psicossocial para 
pessoas com sofrimento/transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, no sentido 
de organizar os serviços em rede de atenção à saúde, com ações intersetoriais 
para garantir a integralidade do cuidado. O Grupo Condutor Regional de Saúde 
Mental foi instituído conforme resolução do Colegiado Intergestores Regional-CIR 
nº 119/2014 com o objetivo de conduzir a implantação desta Rede de Saúde 
Mental. As discussões sobre o surgimento deste grupo foram iniciadas buscando 
os entendimentos sobre a transitoriedade desse lugar, a partir dos processos de 
trabalho, desinstitucionalização, clínica ampliada, território, trabalho em rede, 
matriciamento, projeto terapêutico singular, interdisciplinaridade, intersetorialidade, 
redução de danos. Os desafios foram a qualificação da equipe de referência, 
garantir o trabalha em equipe valorando as diferenças e construindo novos 
saberes; a mudança nos  paradigmas estabelecidos, construir um novo modelo 
fortemente participativo e atuante; reorientação do modelo assistencial; mudança 
na maneira de cuidar; mudança na gestão (gestão participativa, com o 
protagonismo dos usuários); Na lógica assistencial, procurar reconhecer os 
instrumentos de intervenção e a rede, focado na escuta, acolhimento, 
estabelecimento do vínculo, corresponsabilização das partes envolvidas 
(trabalhadores de saúde, gestores e usuários) e projeto terapêutico singular nos 
processos de cuidado. Finalmente construir uma atuação no “ser-fazer” transitando 
pelo tempo e espaço dessa regional para o cuidado integral, rompendo com toda 
forma de segregação se transformando em um dispositivo terapêutico, social e 
histórico. 
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GROUP LEAD IN MENTAL HEALTH:                                                                                         
WHAT IS YOUR PLACE IN TIME TRANSIENCE? 

ABSTRACT 

The Ordinance MS∕GM 3.088/2011 establishing the Psychosocial Care Network for 
people suffering from / mental disorder and needs from the use of crack , alcohol and 
other drugs within the National Health System , in the context of services in health care 
network , with intersectoral actions to ensure the care integrality. The Regional Conductive 
Group of Mental Health was established as resolution of the Regional Inter collegiate noº 
119/2014 in order to lead the implementation of this Mental Health Network. Discussions of 
this group begun seeking understandings of the transience of this place,, from these work 
processes, institutionalization , extended general practice , territory , networking , 
matrixing, unique therapeutic project , interdisciplinary , intersectoral approach , harm 
reduction. The challenges were: the qualification of the reference staff , ensure the team 
work  valuing  the  differences  and  building  new  knowledge; the  change  of  the  already 
established paradigms , build a new highly participatory and active model ; reorient the care 
model ; change in the care model  ; change in management ( participatory management, 
the role of users) ; In care logic , seek to Recognize the instruments of intervention and the 
network  ,  focused  on  listening  ,  reception,  link  establishment  ,  co-  responsibility  of  the 
parties Involved ( health workers , managers and users) and unique therapeutic project In 
the care processes . Finally build a practice “being-do” transiting through time and space 
of this regional integrality care, breaking all the forms of segregation, becoming a social, 
therapeutic and historical device. 
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