
“A responsabilidade da tolerância está com os que têm a visão mais ampla”.  George Eliot

Relato da reunião do Grupo “É Possível!”, 30 de junho de 2018
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Neste encontro recebemos novos familiares de pacientes com diagnóstico de Esquizofrenia que
se  apresentaram  ao  grupo.  Relataram  suas  experiências  e  trocaram  diversas  informações  com  os
habituais frequentadores do grupo, tais como a questão do uso da medicação e seus efeitos colaterais,
médicos psiquiatras, atitudes e comportamentos do familiar vulnerável com os quais a família não sabe
lidar, dificuldades de acompanhamento aos usuários das redes de saúde pública, incluindo a pequena
oferta dos serviços ou não oferta, como no caso de moradias assistidas, além de qualidade questionável
no atendimento. 

Uma pessoa presente relatou os conflitos na relação entre funcionários de instituições de sáude e
familiares,  com  os  primeiros  tendo  atitudes  belicosas  e  acusatórias  em  relação  aos  parentes
responsáveis pelo cuidado com o vulnerável, evidenciando sua incompreensão diante das dificuldades
econômicas, sociais e emocionais que os familiares enfrentam. 

No grupo, um caso chamou especialmente a atenção, pela gravidade do conflito entre familiares
no que diz respeito ao cuidado com vulnerável e que está demandando interferência judicial. Outros
integrantes do grupo relataram a evolução do amadurecimento do vulnerável  no enfrentamento de
situações de frustração e estresse.

Nesse encontro Heliene da Silva Bezerra fez um relato da sua participação no  IV Forum de novas
abordagens em sáude mental. Devido à relevância do tema, preparamos a partir do seu testemunho,
através de informações gravadas e divulgadas junto ao WhatsApp do grupo, da sua apresentação no
encontro e de textos a que tivemos acesso um registro da experiência que ela viveu dos workshops e
das mesas redondas que participou. Agradecemos a sua participação, a generosa divulgação do que
aprendeu  e debateu, além da revisão do relato escrito na qual se empenhou.  O documento NOTAS
SOBRE O IV FÓRUM INTERNACIONAL DE NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL, em pdf, está
disponível para download na página Textos do site www.grupoepossivel.com.br.

http://www.grupoepossivel.com.br/Epossivel/textos/Relato_IV_Forum_internacional_novas_abordagens_saude_mental_junho_2018.pdf
http://www.grupoepossivel.com.br/Epossivel/textos/Relato_IV_Forum_internacional_novas_abordagens_saude_mental_junho_2018.pdf

