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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 
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( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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Resumo: Os transtornos mentais representam um dos principais problemas de saúde pública, porém os 

investimentos nessa área são insuficientes. Nesse sentido o Programa de Extensão UEPG Abraça vem realizar 

uma atuação multiprofissional para auxiliar em atividades extensionistas que tangem a saúde mental e formular 

políticas de atenção psicossocial no município de Ponta Grossa e Campos Gerais. Devido ao fechamento da 

UEPG imposta pela pandemia de COVID-19, as atividades das bolsistas da PROEX-UEPG foram direcionadas 

ao aperfeiçoamento do conhecimento teórico. Realizou-se pesquisa documental nos sites da Secretaria de Estado 

de Saúde do Paraná, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná e Ministério Público do Paraná, 

onde foram analisados documentos oficiais relacionadas a saúde mental na região dos Campos Gerais, e com o 

retorno das atividades presenciais, possa-se discutir um panorama do contexto territorial de serviços de saúde 
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mental disponíveis para as pessoas com transtornos mentais. Observou-se a presença de informações 

desatualizadas, assim como alguns documentos oficiais indisponíveis e ausentes. É necessário o 

desenvolvimento de políticas públicas que busquem cidadania e direitos a pessoas com problemas de saúde 

mental.  

Palavras-chave: Saúde Mental. Investimentos. Políticas. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Programa de Extensão UEPG Abraça 1ª Edição 

 

PROJETOS VINCULADOS 

Programa UEPG Abraça: Compartilhando Saúde Mental com a Comunidade 1ª 

Edição 

Programa UEPG Abraça: Ações educativas em Saúde Mental dos residentes 

multiprofissionais do HURCG/UEPG 1ªEdição 

 

PÚBLICO-ALVO  

As ações do Programa UEPG Abraça são destinadas ao apoio psicossocial a 

comunidade da UEPG composta por acadêmicos, docentes e agentes universitários, bem 

como policiais rodoviários federais que atuam na região dos Campos Gerais. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O presente Programa de Extensão contempla o município de Ponta Grossa, Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 
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As ações extensionistas do Programa de Extensão são executadas nos Campus da 

UEPG Centro e UEPG Uvaranas. 

 

JUSTIFICATIVA 

Os transtornos mentais representam uma grande parcela das doenças em nível 

mundial e podem atingir indivíduos de todas as idades. Entretanto, existe carência na 

prestação de atendimento, investimento, promoção e prevenção da saúde mental, por mais que 

o setor já tenha passado por um progresso significativo, com a Reforma Psiquiátrica. 

O processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil teve seu início no final da década de 

70 e tem sido uma das mais importantes políticas de saúde mental e inclusão da diferença do 

mundo (AMARANTE; TORRE, 2018). É no contexto das lutas pelo processo de 

redemocratização que nas últimas décadas a reforma psiquiátrica no Brasil tem realizado 

profunda crítica do paradigma psiquiátrico e engendrado diversos processos de desmontagem 

manicomial, bem como tem promovido a cidadania e invenção de formas inovadoras de 

inclusão social dos sujeitos em sofrimento mental (AMARANTE; TORRE, 2018). Aqui 

destacam-se os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que desempenham uma função 

estratégica na continência de situações de crise; as Residências Terapêuticas, destinadas aos 

egressos de internações de longa permanência ou ao mesmo tempo aqueles que, sem 

internações prévias, mas cujos vínculos sociais foram desfeitos ao longo dos anos (PITTA; 

GULJOR; 2019); e a Economia Solidária que promove a inclusão pelo trabalho 

(AMARANTE, TORRE, 2018). 

Através do Programa de Extensão UEPG Abraça, criado pela Reitoria da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, foi realizada uma busca com o intuito de 

compreender as ações exercidas pelos órgãos públicos, no âmbito da Saúde Mental, e auxiliar 

nas atividades do coletivo da região, para formular políticas relacionadas a este domínio no 

município. A busca foi feita nos sites da Secretaria de Estado as Saúde do Paraná, Conselho 

de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná e Ministério Público – PR, pois nestes sites 

devem constar os dados e documentos necessários para analise e planejamento de implantação 

de políticas públicas no âmbito da saúde mental.   
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OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo identificar as documentações oficiais 

disponibilizadas nas páginas da SESA/PR, COSEMS/PR e Ministério Público/PR, discorrer 

sobre a transparência das informações presentes nestes documentos, e as ações exercidas 

relacionadas a Saúde Mental no município de Ponta Grossa e Campos Gerais.  

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa documental, por meio do Programa UEPG Abraça, nos 

sites da SESA/PR, COSEMS/PR e Ministério Público -PR, buscando compreender os avanços 

na área de saúde mental e de como esses órgãos vem atuando na assistência relacionada aos 

serviços de atenção psicossocial do município de Ponta Grossa e região de Campos Gerais. 

Nesta busca destacaram-se informações relacionadas a Saúde Mental, bem como as 

atas, legislações e deliberações discorridas nos anos anteriores, a partir de 2008, pois foi 

somente a partir deste ano que as atas da página da SESA estavam disponíveis, e analisado os 

investimentos nos diferentes níveis de complexidade da atenção psicossocial. 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: saúde mental, informações e 

investimentos. Não houve sucesso em todas as pesquisas, observou-se uma carência de dados 

relacionados a recursos destinados a atenção psicossocial, voltados ao município de Ponta 

Grossa e região. 

 

RESULTADOS 

A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, o Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde do Paraná e o Ministério Público do Paraná podem atuar na elaboração e 

gerenciamento de políticas de saúde, através da participação social e investimentos públicos 

abrangendo as necessidades e realidades de cada região.  
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Observa-se que apesar dos transtornos mentais serem atualmente um dos principais 

problemas de saúde pública, ainda há a escassez de investimentos na área, e a falta de 

transparência de informações. Também se nota a pobreza de alimentação dos sistemas 

analisados, visto que alguns sites se encontram desatualizados e certos documentos não 

estavam disponíveis, não sendo possível obter informações completas de alguns anos. 

Essa falta de transparência nos sites oficiais se torna um obstáculo para discutir e 

analisar as necessidades presentes na área da saúde mental, e a formulação de políticas, dessa 

forma impede a efetivação da reforma psiquiátrica, e consequentemente a permanência da 

exclusão social das pessoas com transtorno mentais e a dificuldade de acesso aos serviços de 

qualidade. 

 

FOTO(S) 

Figura 1 – Apresentação do Programa UEPG Abraça 

 

Legenda: Logotipo do Programa de extensão UEPG Abraça 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A universidade através do programa contribui para o debate, e a criação e efetivação 

de políticas públicas, promoção do direito e cidadania para as pessoas com problemas de 

saúde mental preconizados pelos princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

 

APOIO 
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Fundação Araucária. 

 

REFERÊNCIAS 

AMARANTE, Paulo; TORRE, Eduardo Henrique Guimarães. “De volta à cidade, sr. 

cidadão!” - reforma psiquiátrica e participação social: do isolamento institucional ao 

movimento antimanicomial. Revista de Administração Pública, v. 52, n. 6, p. 1090-1107, dez. 

2018.  

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná. Disponível em 

https://cosemspr.org.br/hotsite/. Acesso em 16 de setembro de 2020. 

LOPES, Claudia de Souza. Como está a saúde mental dos brasileiros? A importância das 

coortes de nascimento para melhor compreensão do problema. Cadernos de Saúde Pública 

vol.36 no.2 Rio de Janeiro 2020. Epub, Jan 31, 2020. 

Ministério Público do Paraná. Disponível em https://mppr.mp.br/. Acesso em 16 de setembro 

de 2020. 

PITTA, Ana Maria Fernandes; GULJOR, Ana Paula. A violência da contrarreforma 

psiquiátrica no Brasil: um ataque à democracia em tempos de luta pelos direitos humanos e 

justiça social. Cadernos do CEAS: Revista Crítica de Humanidades, Salvador, n. 246, 

jan./abr., p. 6-14, 2019. 

Secretaria da Saúde do Paraná. Disponível em https://www.saude.pr.gov.br/. Acesso em 16 de 

setembro de 2020. 

 

 


