
ESPELHO DE CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA

O candidato deverá articular três elementos do fragmento clínico com as
seguintes ideias apresentadas no texto base da questão:

● A clínica não é algo indissociado do serviço, da forma de organização do
cuidado e tem extrema importância o que se passa entre o paciente e a equipe de
cuidado. Nesse sentido, as ações de reabilitação não devem ser separadas das de
tratamento, tendo em vista que o modo como o sujeito experiencia seu
adoecimento não diz apenas de sua doença e de seus sintomas, mas de um modo
de relação consigo e com o outro. (4,0 pontos)

● As ações de cuidado devem se dar onde o sujeito vive. O CAPS não pode
considerar que o tratamento do sujeito se limita ao espaço físico do serviço. É
preciso acompanhá-lo e conhecê-lo no território, nos lugares da cidade que
percorre e habita e reconhecer o que o sujeito produz na sua relação com o
espaço social. Neste sentido, é necessário reconhecer a rede que se constrói
nesse território a partir de uma noção de ligação, articulação viva entre as
instituições, processo no qual ao longo do tempo se produz movimentos
diversos. (3,0 pontos)

● O cotidiano do CAPS deve ser aberto o suficiente para considerar o cotidiano
do paciente como um modo de vida, uma forma de existir e estar no mundo,
obra construída a cada tempo de sua existência, por mais que pareça vazia de
sentido. O CAPS deve ser inventivo em seu modo de funcionar e organizar seu
cotidiano, bem como deve ser articulado com a cidade, sendo necessário que,
constantemente, coloque em questão o cotidiano do serviço e o desenho do
cuidado ali desenvolvido. Nessa direção, a atenção psicossocial não deve pautar
o cuidado visando a adaptação do sujeito ao meio, nem em objetivos pré
determinados, pois desse modo adota uma orientação normativa, se afastando
das particularidades dos indivíduos e do modo como se relacionam consigo e
com o mundo. (3,0 pontos)


