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A atual política nacional de Saúde Mental brasileira prevê, como um de seus objetivos, a promoção de 
ações voltadas à inclusão pelo trabalho de sua população alvo. A Economia Solidária, por sua vez, propõe 
um arranjo societário pautado na autogestão, democracia, solidariedade e preocupação com o ser 
humano e comunidade. Em campo de confluência, a inclusão social de pessoas com transtorno mental por 
meio de empreendimentos solidários vem tomando corpo no contexto brasileiro. Este trabalho pretende 
apresentar a experiência de um ano de estruturação e implantação do “Grupo  Boa Vontade”, um projeto 
de geração de trabalho e renda pautado na Economia Solidária e realizado em um Centro de Atenção 
Psicossocial da cidade de Curitiba/PR – Brasil. O relato tomará como base estrutural a apresentação das 
situações, assim como das reflexões e desafios vivenciados. Enquanto funcionamento do 
empreendimento, as potencialidades e saberes dos trabalhadores vêm proporcionando o crescimento do 
grupo, permitindo que decisões, gerenciamento das atividades e dos recursos financeiros, bem como a 
inserção de novos participantes sejam decididas no coletivo. Neste sentido, vimos vivenciando o 
crescimento da capacidade de autogestão e das habilidades dos trabalhadores para o exercício da 
cidadania e do fortalecimento do protagonismo. O grupo, ainda, tem participado em espaços de discussão 
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e articulação de rede, o que vem edificando possibilidades positivas de desenvolvimento e venda de 
produtos de qualidade para comercialização. Quanto à realidade do serviço de Saúde Mental, a 
experiência vem promovendo especialização de práticas que promovam a inclusão social, 
oportunizando, ainda, a apropriação dos princípios da Economia Solidária em um espaço de 
aprendizagem e emancipação do processo de vulnerabilidade em que se encontra a população atendida. 
Ressalta-se, contudo, a necessidade de políticas públicas voltadas a fortalecer ainda mais a interface 
Economia Solidária e Saúde Mental. 
Reabilitação psicossocial é uma das diretrizes propostas pela Secretaria Municipal de Saúde Mental de 
Curitiba (SMSC), como ferramenta para o tratamento nos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) da 
cidade de Curitiba, para pessoas em sofrimento mental decorrentes ou não do uso abusivo de álcool e 
outras drogas. A reabilitação psicossocial perpassa pela questão da geração de trabalho e renda. A 
Economia Solidária, com a proposta de um arranjo societário pautado na autogestão, democracia, 
solidariedade e preocupação com o ser humano e comunidade e embasada pelas Leis n°. 9.867, de 10 e 
novembro de 1999, e 10.216, de abril de 2001, que dispõe, tanto da criação e funcionamento das 
Cooperativas Sociais, como da proteção e direitos dos portadores de transtornos mentais, apresenta 
importante e fundamental colaboração como uma ferramenta de integração social e direcionamento do 
modelo assistencial de saúde mental. 
Observada a potente demanda de pessoas interessadas nesse modelo de trabalho e geração de renda, 
interesse este vindo tanto de usuários do serviço como de profissionais que atuam no CAPS AD CIC em julho 
de 2017, em parceria com o curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
iniciamos a participação nas capacitações promovidas pela Rede de Saúde Mental e Economia Solidaria 
de Curitiba e Região Metropolitana - LIBERSOL, a qual caracteriza-se pela articulação em rede, 
apartidária que congrega instituições e pessoas interessadas em promover ações para fortalecer os 
princípios da reforma psiquiatra e economia solidária, e que também busca contribuir com 
empreendimentos econômicos solidários da região. 
O conhecimento adquirido e as articulações na rede que iniciaram a partir das formações, foram 
repassadas no âmbito da Saúde Mental com a equipe e os usuários do Centro de Atenção Psicossocial CAPS 
AD CIC, com a assessoria da equipe ASSOVIAR - Associação Vida Arte e Reinserção, de maneira que se a 
semente da EcoSol é plantada. No município de Blumenau/SC profissionais e usuários do serviço puderam 
conhecer o processo da Economia Solidária desenvolvido pelo grupo ELOUCRESCER – Associação de 
Familiares, Amigos e Usuários do Serviço de Saúde Mental. É iniciado o processo de desenvolvimento e 
implantação de um projeto piloto de Economia Solidária voltada para a prática da “culinária”, de julho a 
dezembro de 2017. A avaliação da experiência permitiu observar a baixa efetividade prática, os motivos 
elencados foram a dificuldade na aquisição de matéria prima; adequação no local de acordo com as 
exigências devidas ao desenvolvimento de produto alimentício; deslocamento e tempo de profissionais 
concomitantemente com sua atuação de núcleo e campo dentro do serviço até a dificuldade de apreensão 
do usuário e de profissionais do serviço, do que é e como aplicar efetivamente os princípios da economia 
solidária. Em meados de 2018, o serviço passa por reestruturação da lógica de cuidado em Saúde Mental, 
visando garantir o acesso e a integralidade do cuidado conforme a Portaria do Ministério da Saúde n˚ 3088 
de 2011.  
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Com base nessa premissa foram criados os CAPS Territoriais, passando o CAPS AD CIC denominar-se CAPS 
CIC e funcionar numa base territorial vinculada a um único Distrito Sanitário da Regional CIC do 
município, sob a coordenação da lógica de cuidado da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de 
Curitiba/PR. 
Dessa maneira é instituído o CAPS CIC como modelo do projeto piloto para implantação e execução do 
serviço, ofertando o acolhimento, o tratamento e a reabilitação psicossocial dos usuários do território 
específico do CIC, contemplando as características das duas clínicas: transtornos mentais e transtornos 
mentais decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas.   
O Distrito Sanitário CIC possui na sua capacidade instalada de equipamentos de saúde do SUS o total de 
17 Unidades Básicas de Saúde para o total de 206.000 habitantes ocupando o 2º lugar do IVAB (Índice de 
Vulnerabilidade das áreas de Abrangência das Unidades de Saúde). Este indicador foi criado com base no 
índice de Vulnerabilidade das Famílias do Paraná, feito pelo IPARDES que leva em conta quatro aspectos 
sociais para definir a vulnerabilidade das áreas de Curitiba, que são eles: adequação do domicílio, perfil e 
composição familiar, acesso ao trabalho e renda e condições de escolaridade. A saúde é determinada 
pelos condicionantes sociais: educação, renda e condições de moradia. 
(https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/menos-verba-ao-centro-mais-a-periferia-curitiba-
cria-indicador-de-recursos-da-saude-eit829cf3jnlkgnfawm9dh6tz) 
A Portaria n˚ 155 da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, instituiu o IVAB como estratégia para 
promoção da equidade no Sistema Único de Saúde (SUS) do município. Os dados do IVAB demonstram que 
o Distrito CIC é um território de vulnerabilidade social importante. Das 17 UBS que compõe a área de 
abrangência, 09 UBS estão classificadas como Alto IVAB (52,9%), 06 UBS como Médio IVAB (35%) e apenas 
02 como baixo IVAB (8%).  
Os dados do IVAB nos indicam que o CAPS CIC atende um território em que 88% da sua população 
apresenta vulnerabilidades que exigem atenção diferenciada. 
Sabe-se que a presença de comorbidades nos usuários de saúde mental é bastante considerável. Este fato 
causa uma elevação na taxa de mortalidade nestes pacientes e na maneira com que se implicam em seu 
tratamento, como por exemplo o uso de medicamentos que causam outras queixas ou a desatenção dos 
profissionais de saúde com outros sintomas apresentados, o que pode agravar o quadro psiquiátrico 
(Gomes, 2012).  
Caracterizado como um equipamento pertencente a RAPS – Rede de Atenção Psicossocial do município de 
Curitiba/PR o CAPS CIC tem como objetivo principal atender os usuários desta área de abrangência, não 
centrados pelo tipo de agravo e/ou patologia, facilitando o acesso e a integralidade do cuidado dos 
usuários e seus familiares que possibilita alcançar o maior bem estar, construir resiliência, 
independência, promover a reabilitação psicossocial, otimizar as perspectivas de inclusão, bem como 
reduzir as possibilidades de morte prematura através da proposta de redução de danos. O CAPS CIC 
destina-se ao tratamento de usuários do SUS acima de 18 anos de idade, com sofrimento psíquico grave e 
persistente relacionado ou não ao abuso e dependência de substâncias psicoativas, moradoras da área de 
abrangência do território do DS-CIC. Horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 07h00 às 
19h00. É um serviço do tipo II e está inserido num contexto dentro da rede que engloba 13 equipamentos 
neste segmento no município, sendo: 04 CAPS II, 06 CAPS III e 03 CAPSi.  
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A Linha Guia de Saúde Mental é a matriz norteadora das práticas profissionais, dos processos de trabalho 
e ações estabelecidas neste espaço de cuidado e atenção.   
Os objetivos específicos do CAPS CIC: 

● Acolher os usuários em sofrimento mental, encaminhados pelos demais pontos da RAPS 
ou por busca espontânea, conforme agenda prévia disponibilizada e organização do 
serviço, realizando uma escuta diferenciada e especializada da demanda e possibilitar 
os devidos encaminhamentos; 

● Realizar avaliação multiprofissional especializada dos usuários inseridos em 
tratamento no CAPS CIC; 

● Elaborar Projeto Terapêutico Singular (PTS) para orientar os objetivos de tratamento de 
cada um dos usuários inseridos no CAPS CIC, a partir das demandas individuais 
apresentadas; 

● Proporcionar atendimento especializado multiprofissional, individual e em grupo, para 
os usuários inseridos no CAPS CIC conforme PTS estabelecido; 

● Promover ações de reabilitação psicossocial; 
● Fortalecer o protagonismo dos usuários e seus familiares; 
● Possibilitar ações de redução de danos; 
● Realizar atendimento em situações de crises; 
● Possibilitar atendimento e orientações individuais e em grupos para os familiares dos 

usuários inseridos no CAPS CIC e para a busca espontânea da comunidade; 
● Realizar visitas domiciliares e institucionais; 
● Fortalecer, aproximar e articular com o Núcleo de Apoio a Saúde da Família do DS-CIC 

(NASF-CIC) e com a Atenção Primária da Saúde do DS-CIC; 
● Realizar o matriciamento em Saúde Mental para as equipes da Atenção Primária de 

Saúde do DS-CIC conforme agenda prévia ou de acordo com a necessidade apresentada, 
seguindo combinados em parceria com as equipes do NASF-CIC, com intuito de não 
sobrepor as funções; 

● Articular ações de rede intra e intersetoriais na área de abrangência do território do DS-
CIC. 

Equipe que compõe o serviço: 
02 – Assistentes Sociais 
02 – Auxiliares Administrativos  
03 – Enfermeiros  
01 – Médico Clínico 
01 – Médico Psiquiatra 
02 – Profissionais de Serviços Gerais 
03 – Psicólogos  
02 – Técnicos de Enfermagem  
03 – Terapeutas Ocupacionais 
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Concomitante ao processo de territorialização do serviço, são retomados as articulações e os debates 
acerca da Economia Solidaria no CAPS CIC.  
A partir de junho de 2018, é reiniciado o processo de sensibilização dos usuários através das: “rodas de 
conversa, das palestras orientadoras, das exibições de filmes e do desenvolvimento de dinâmicas de 
grupo” com a temática Economia Solidária.  
A partir deste momento de aproximação dos usuários com o tema Economia Solidária, foi proposta a 
elaboração de um cronograma mensal para abordar o assunto, com programação de 01h30 de duração 
no próprio CAPS CIC com objetivo de sensibilização para a construção e estruturação do Grupo.    
O reinício do Grupo contou com a participação de 04 usuários do serviço, os quais estão em tratamento no 
mesmo espaço e buscam a reabilitação psicossocial na clínica AD e clínica TM, com características 
distintas mas que contemplam objetivos similares.  
Estes 04 usuários se organizaram e se propuseram realizar atividades de artesanato de acordo com suas 
potencialidades e habilidades já adquiridas ao longo da vida, articulando um espaço para divulgação e 
comercialização dos seus produtos.  
Com o objetivo de empoderamento do grupo enquanto participantes das Amostras da Economia Solidaria 
na UFPR no Campos Jardim Botânico, é dado início ao processo com a participação dos “associados” (é 
desta forma que são denominados os participantes do Grupo de Economia Solidaria) nos encontros da 
LIBERSOL que acontecem sempre na última quinta-feira de cada mês. 
Apartir deste momento nasce o “Grupo Boa Vontade” assim denominado pelos associados durante a 
assembleia realizada no mês de julho de 2018 e devidamente registrada em ata.  
Na sequência, acontece a primeira participação no grupo na II Amostra da Economia Solidaria no Campus 
Jardim Botânico da UFPR no bloco Didático de Terapia Ocupacional e Enfermagem.  
Naquele momento os trabalhos expostos foram: 1. Vasos confeccionados a partir da reciclagem de caixas 
de leite; 2. Mini Bicicletas construídas com fios de arame; 3. Mix de bijuterias contemplando brincos, 
colares e pulseiras com fios encerados. No entanto, não havia um produto específico considerado “carro 
chefe” dos trabalhos e os associados estavam num momento considerado de instabilidade devido suas 
condições clínicas e psíquicas. 
Gradativamente a potencialidade do grupo foi se expandindo, a partir da sensibilização da equipe que se 
apropriou dos princípios da ECOSOL e estimulou a participação dos usuários em processo de reabilitação. 
Neste momento uma Terapeuta Ocupacional e uma Técnica de Enfermagem do CAPS CIC realizam uma 
nova capacitação disponibilizada pela LIBERSOL na Universidade Federal do Paraná (UFPR).  
O movimento de apropriação do processo foi retomado através das ação de participação das amostras 
com um novo trabalho, o “carro chefe” com a confecção de tapetes de malhas, por meio do Case de um 
usuário do serviço (A.X.) que protagonizou um novo despertar no grupo com representação simbólica do 
sofrimento subjetivo pelo qual buscou tratamento no CAPS CIC.   
A  confecção de tapetes passa a ser o “marco” para o processo de trabalho e geração de renda junto dos 
demais integrantes do grupo. Que, a partir desta ideia inicial passam a criar novos trabalhos que 
impulsionam os empreendimentos, despertando novas potencialidades e habilidades neste mesmo 
grupo.  
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Devido o aumento da demanda de interessados em participar deste processo e o aumento da proporção 
do grupo Boa Vontade foram alteradas as reuniões para assembleias e a realização de encontros 
semanais concomitante à pratica do desenvolvimento dos trabalhos foi ampliada em dois momentos: o 
espaço de desenvolvimento dos produtos para quatro horas semanais e duas horas de reuniões de 
planejamentos e formações, com orientações  de profissionais dos núcleos de Terapia Ocupacional, 
Psicologia e Enfermagem em parceria com a consultoria da LIBERSOL in loco no CAPS CIC. 
Desta maneira, gradativamente, os usuários foram empoderados quanto as escolhas e as distribuições 
das funções no Grupo Boa Vontade, Sócio fundador; sócio formador; sócio representante; 
 

 
  


