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As residências terapêuticas (RT) foram instituídas pela portaria/GM Nº106 de
fevereiro de 2000 e são parte integrante da política pública de saúde mental do
Ministério da Saúde. Esses dispositivos, inseridos no âmbito do Sistema Único
de Saúde/SUS, são centrais no processo de desinstitucionalização e
reinserção social dos egressos dos hospitais psiquiátricos. Os serviços
residências terapêuticas são casas, locais de moradia, destinados a pessoas
com transtornos mentais que permaneceram em longas internações
psiquiátricas e impossibilitadas de retornar às famílias de origem. Partindo
desta consideração, o presente trabalho teve como finalidade apresentar o
relato de experiência das atividades e cuidados realizados em uma residência
terapêutica integrados às atividades do Programa Ensino pelo Trabalho (PETRedes) desenvolvido por estudantes da Faculdades Pequeno Príncipe e
preceptores da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba. Objetivou-se
evidenciar a participação da equipe PET-Redes nas atividades recreativas com
moradores deste local. O trabalho foi realizado por duas acadêmicas
supervisionadas pelo preceptor. A principal ação foi desenvolvida no mês de
junho/2015 com uma festa junina que reuniu três residências terapêuticas da
cidade. Utilizou-se a metodologia da problematização com a implementação do
Arco de Maguerez que tem como o ponto de partida a realidade, seguido do
levantamento dos pontos-chaves, teorização, hipóteses de solução e aplicação
à realidade. Foi observado que quando os pacientes da RT participam de
atividades lúdicas e recreativas demonstram interação, entusiasmo, alegria e
sorrisos. Nesse sentido, a preparação, organização e decoração da festa junina
teve a participação dos moradores das RT. Durante a realização dessa
atividade foi possível perceber que eles sentiram-se úteis em realizar as tarefas
que lhes eram solicitadas. A ação foi marcante para os moradores, pois quando
recebiam visitas, imediatamente relatavam as atividades que desenvolveram
naquele dia. Foi percebido assim, que o fato de estarem contribuindo de
alguma forma para a realização da festa, fez com que os pacientes da
Residência Terapêutica se sentissem necessários para o acontecimento da
mesma, e já que a festa acontecia na sua “casa”, era interessante que se
sentissem “dono” da festa. Na RT também realizaram-se cuidados de
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enfermagem estimulando progressivamente a interação social e autonomia. Foi
possível captar a importância da reinserção percebida pelos pacientes
psiquiátricos na sociedade, sem deixar de lado que possuem limitações e para
que a reinserção aconteça, necessitam do apoio da sociedade, políticas de
inclusão, programas de saúde mental e envolvimento dos familiares.
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