
ESPELHO DE RESPOSTA 

Questão discursiva 

Item A)  

O candidato deverá dissertar acerca do elemento destacado do fragmento clínico em 
articulação com algumas das ideias presentes no texto base da questão: (4,0 pts) 

 A relação da crise psíquica com a perturbação da tessitura dos laços e a promoção de laços 
sociais como função precípua dos dispositivos.  

 O aspecto de exposição de um impasse da ordem da linguagem, da lógica do pensamento 
que aponta um limite em seu poder de estabelecer e fixar sentidos.  

 A ideia de que um serviço substitutivo ao hospital psiquiátrico deve arquitetar-se 
respeitando o funcionamento que nos revela a psicose de uma peculiar relação entre o dentro 
e o fora incluindo que o Caps deve estruturar-se como espaço voltado para fora de si por 
manter, com a cultura uma ligação estreita.  

 O elemento da oferta de vínculo e a responsabilização com os profissionais envolvidos no 
cuidado para direção do tratamento incluindo que tal direção se delineia a partir daquilo que 
cada um traz consigo; 

 A possibilidade de acompanhamento de portas abertas, no território como estratégia de 
cuidado conectada a uma rede em construção em que a paciente não precisa, 
necessariamente, ir ao serviço para ser tratada; 
 
 

Item B)  

O candidato deverá elencar três dos cinco elementos abaixo, articulando com as seguintes 
ideias presentes no texto base da questão: (6,0 pts) 

Elemento 1 

“Ajudaram-na a receber o benefício de prestação continuada e a promover melhorias em seu 
casebre que anteriormente estava em ruínas, sem parte do teto, sem portas ou janelas. Mesmo após a 
reforma de sua casa, Adélia voltou a viver na rua onde fica por longos períodos.” 

Articulação com o texto: 

O candidato deverá abordar o delírio como uma experiência que expressa uma dimensão particular 
da relação do sujeito com o mundo, incluindo a diversidade da experiência delirante e o  risco do 
cuidado se organizar a partir de objetivos estabelecidos e determinados previamente ao encontro 
com os sujeitos e das intervenções serem definidas exclusivamente a partir de ideias e princípios de 
quem cuida. 

 Elemento 2 

“Adélia diz ser dona de todo o comércio do bairro em que vive e que os restaurantes estão 
funcionando sem sua permissão e ganhando dinheiro às suas custas. Por vezes ateou fogo em seus 
documentos e costuma buscar o CAPS exigindo de volta sua “certidão de propriedade do bairro”. 

Articulação com o texto: 



O candidato deverá abordar o delírio como uma ferramenta de acesso ao sujeito, incluindo que, 
embora possa distanciar a pessoa do mundo compartilhado, algumas vezes também pode promover 
a possibilidade de conectá-lo a este mundo de uma outra forma. 

 
 

 Elemento 3 

“Quando em crise, vai ao CAPS onde se trata, brigando e acusando suas referências de estarem 
lendo seus pensamentos. Utiliza nesses momentos papel alumínio enrolado em sua cabeça para 
tentar impedir a publicação destes. Além disso, tenta retirar os clientes à força dos restaurantes e 
pega produtos dos supermercados dizendo serem seus. Nesses momentos, a comunidade do bairro 
se junta a fim de resolver essa situação incômoda que prejudica o comércio local; a resposta dada é 
sempre a solicitação da remoção de Adélia pela polícia, bombeiros ou SAMU para a emergência 
psiquiátrica.”  

Articulação com o texto: 

O candidato deverá abordar a posição do cuidado em tomar o delírio sem fazer dele algo a ser 
eliminado. 

 
 

 Elemento 4 

“Esse ciclo vem se repetindo ao longo do tempo, principalmente após a saída de seu técnico de 
referência Mário Bastos que, a partir de uma construção delirante da usuária, por ter um sobrenome 
igual ao de Adélia, era autorizado por ela a se aproximar, lhe ouvir e participar de seu cuidado.  O 
técnico de referência que passou a acompanhá-la após a saída do profissional anterior não 
conseguiu se aproximar de Adélia pois esta, após perguntar-lhe seu nome completo, disse-lhe que 
não poderia confiar em alguém com tal sobrenome.” 

Articulação com o texto: 

O candidato deverá abordar a dimensão da experiência delirante como a possibilidade de articular o 
sujeito ao laço social, abordando que o técnico de referência deverá orientar o seu trabalho a partir 
dessa experiência. 

 Elemento 5 

“Adélia então não comparecia ao CAPS mesmo com reiterados convites da equipe que a abordava 
nas ruas. A equipe estava muito mobilizada e preocupada com a não chegada de Adélia ao CAPS, 
considerando a sua saúde comprometida, e pelas situações de violência às quais frequentemente era 
exposta quando na rua.”  

Articulação com o texto: 

O candidato deverá relativizar a ideia de um “lugar” apropriado para acolher a experiência subjetiva 
incluindo em sua articulação que a forma de lidar com a experiência delirante não deve ser a partir 
de uma perspectiva normativa ou que enfatize exclusivamente aspectos funcionais do tratamento.  

 
 
 


