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Introdução: O presente trabalho tem como proposta uma intervenção psicossocial no
contexto das políticas públicas de saúde. Pretende-se trabalhar junto a usuários de
psicofármacos de uma Unidade Básica de Saúde, a partir de uma demanda levantada
na prática de estágio em psicologia na referida instituição. Por meio de Oficinas em
Dinâmicas de Grupos, esta proposta visa promover um espaço de reflexão sobre o uso
dos chamados “remédios controlados” e seus impactos na vida de seus usuários.
Procura-se responder ao desafio da contribuição do psicólogo para a otimização do
trabalho de prevenção na atenção primária à saúde. Objetivo: Promover
conscientização, reflexão  mudança subjetiva em usuários de medicamentos
psicofármacos, visando uma ampliação do olhar sobre os aspectos que norteiam o
processo de saúde/doença, buscando refletir sobre as vantagens e as conseqüências da
utilização dos psicofármacos, a partir da percepção de como cada pessoa vivencia o
uso desses medicamentos. Metodologia: Este trabalho de como alvo um grupo usuários
de medicamentos psicofármacos prescritos pelo serviço médico da Unidade Básica de
Saúde do Bairro Caladinho de Cima da cidade  de   Coronel Fabriciano-MG.  Para
realização do presente projeto, se propõe utilizar as Oficinas em Dinâmica de Grupos,
como metodologia de intervenção psicossocial na área da saúde. Essas oficinas
consistem num trabalho que é estruturado com um grupo, independente no número de
encontros. Sendo que esses encontros têm como foco uma questão central que se
pretende elaborar, dentro de uma determinada realidade social.   Resultados: Este
projeto de intervenção se encontra em andamento, até o momento foram realizadas
reuniões com a coordenadora da Unidade Básica de Saúde objetivando a formação e a
organização do grupo. Houve encontros com as pessoas convidadas, pela coordenadora
da unidade de saúde, onde foi exposta a proposta do trabalho e foi feito o levantamento
da existência de interesses, por parte deles, da criação desses grupos. E sobre a opinião
que cada um tinha sobre a proposta de intervenção. Eles apresentaram interessados na
proposta e descreveram sobre a dificuldade encontrada no dia a dia em lidar com as
suas limitações devido à doença e também da dificuldade de cuidar de seus familiares
que fazem a utilização dos psicofármacos. E alguns se queixaram da solidão, da
ansiedade, da insônia  Conclusão: Conclui-se que a psicologia pode contribuir no
trabalho da atenção primária de saúde. Pois, há necessidade de se fazer um resgate do
que não está sendo visto na relação médico-paciente como as relações familiares,
profissionais, as carências, preconceitos da vida em geral que levaram e que sustentam
o seu adoecimento
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