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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Após a aprovação da criação do Sistema
Único de Saúde (SUS) (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2019), a Reforma Psiquiátrica
torna-se ganha força. Iniciada nos anos 70, a reforma buscava transformações nas práticas, valores
e cotidianos das instituições (BRASIL, 2005). Em 1987, surge o primeiro Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) na cidade de São Paulo. Em 1989, o então deputado Paulo Delgado leva um
projeto de lei que chega ao Congresso Nacional, que buscava regulamentar os direitos de pessoas
com transtornos mentais, além de extinguir os manicômios do Brasil (BRASIL, 2005). A lei foi
sancionada no ano 2001, sendo chamada de lei Paulo Delgado, que “dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas portadoras de transtorno mentais” (BRASIL, 2001). Os CAPS surgem buscando
substituir os hospitais psiquiátricos, tendo como objetivo prestar atendimento clínico e atenção diária
aos usuários, evitando internações e promovendo a inserção social (BRASIL, 2005). OS CAPS
devem ter uma equipe multidisciplinar, sendo esta formada por no mínimo nove profissionais,
normalmente psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, médicos psiquiatras e assistentes
sociais, entre outros, como fonoaudiólogos. O presente trabalho tem por objetivo trazer informações
e reflexões sobre as reuniões da equipe multidisciplinar (formada por 10 profissionais, quatro
estagiários, dois cuidadores e três oficineiros) de um CAPS de uma cidade da serra gaúcha, assim
como a importância dessas reuniões, a partir de um relato de experiência de estágio supervisionado
do curso de Psicologia. MATERIAL E MÉTODOS: Para a elaboração do presente relato, a
metodologia empregada foi o levantamento das ações realizadas em campo durante quatro meses,
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embasadas na bibliografia pertinente. A bibliografia foi encontrada por meio da pesquisa de
descritores como “reunião de equipe CAPS”. Por meio da pesquisa bibliográfica, levantou-se quatro
temas para discussão, sendo eles: Cuidado aos Profissionais, Compartilhamento de Saberes,
Conhecimento e Desafios. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Cuidado aos Profissionais: a reunião
é vista como um momento de encontro para a realização de trocas, compartilhamento de questões que
são necessárias para o trabalho. Além disso, surge como uma oportunidade de possibilitar a
comunicação da equipe. Esse momento também viabiliza a formação de vínculos entre os
profissionais (TASCA; MAHL; BIESDORF, 2019). Compartilhamento de Saberes: nas reuniões é
realizada a consolidação do trabalho interdisciplinar, se tornando um lugar para discussão do Projeto
Terapêutico Singular (PTS) dos usuários. Dessa forma, as reuniões servem como um espaço para a
criação de outras possibilidades do cuidado integral (SANTOS et al, 2017a; SANTOS et al, 2017b;
SANTANA, 2016; TASCA; MAHL; BIESDORF, 2019). A equipe organiza a divisão de tarefas,
compartilha saberes, experiências e dúvidas, promovendo um caminho para as condutas mais
adequadas a serem seguidas (SANTOS et al, 2017a; SANTOS et al, 2017b; TASCA; MAHL;
BIESDORF, 2019; VASCONCELLOS, 2010). Conhecimento: o espaço da reunião também pode ser
utilizado para um momento de crescimento e de adquirir conhecimento, utilizando cartilhas da
Secretaria Municipal de Saúde ou do Ministério da Saúde (TASCA; MAHL; BIESDORF, 2019).
Desafios: é difícil que todos os profissionais da equipe participem das reuniões em um mesmo
momento. Apesar da ausência presencial, os profissionais se apropriam do que foi discutido em outros
momentos. Outra dificuldade é de que os atendimentos não podem ser totalmente cessados, de forma
que por vezes os profissionais precisam se ausentar da reunião para fornecer atendimento (TASCA;
MAHL; BIESDORF, 2019; SANTANA, 2016). CONCLUSÃO: é notável a importância das
reuniões de equipes semanais, com hora e dia da semana fixos (SANTOS et al, 2017b; TASCA;
MAHL; BIESDORF, 2019) para a consolidação do trabalho interdisciplinar. Por meio da reunião, é
possível a vinculação dos profissionais, troca de saberes, consolidação do PTS dos usuários,
organização e aquisição de conhecimento. Ainda assim, encontram-se dificuldades para que todos os
profissionais participem da reunião em um mesmo momento, ou para que todos os profissionais
possam ter sua atenção totalmente voltada para o assunto da reunião. Dessa forma, é importante a
pesquisa sobre as reuniões de equipe de maneira a encontrar maneiras mais adequadas para sua
realização.
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