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Este relato pretende abordar o processo de Acompanhamento Terapêutico (AT) 
de um paciente esquizofrênico crônico atendido num CAPS II da cidade de 
Uberlândia/MG durante o período de um ano. O Acompanhamento Terapêutico foi 
realizado por uma estagiária de um curso de graduação em Psicologia sob a supervisão 
do autor deste trabalho e teve como uma de suas características mais marcantes o 
desafio de trabalhar e ressignificar os vínculos do paciente com sua rede de apoio social, 
desde a sua família, passando pelos vizinhos e conhecidos até a comunidade do bairro 
onde ele morava. 

Outro aspecto a ser explorado neste trabalho é a reflexão sobre os movimentos 
de aproximação e afastamento entre acompanhante e acompanhado num processo de 
difícil manejo de transferências maciças do tipo erótica, agressiva e amistosa afim de 
que o objetivo terapêutico fosse alcançado.  

Para um maior aprofundamento da reflexão sobre o que acontece no vínculo 
entre acompanhante terapêutica (at) e o acompanhado identificamos ressonâncias entre 
relações terapêuticas e relações de amizade na filosofia, particularmente quando se 
concebe a amizade como uma das estratégias de resistência à produção homogeneizante 
da subjetividade contemporânea marcada pelo familialismo, pelo individualismo e pela 
privatização da vida, o que acaba por aproximar clínica e política.  

Um outro ponto a ser considerado relaciona-se com a complexa e ambígua 
vinculação entre o at e a equipe de trabalhadores da saúde mental do CAPS responsável 
pelo paciente, considerando uma tendência de cronificação dos casos atendidos nos 
CAPS pela manutenção de uma lógica manicomial e, em contrapartida, a necessidade de 
que o projeto terapêutico do paciente privilegie a reinserção social e o compromisso 
político da equipe de trabalhadores da saúde mental envolvidos.   

Wilian tem 32 anos, diagnóstico de esquizofrenia crônica e em tratamento desde 
os 15 anos pelo sistema de saúde mental da rede pública de Uberlândia. O paciente foi 
encaminhado pelo CAPS para atendimento na modalidade de AT já que vinha 
apresentando um quadro sem melhoras significativas e os recursos terapêuticos 
disponíveis se mostravam insuficientes para dar conta de todas as demandas suscitadas 
pelo caso. Wilian não cuida de sua higiene pessoal, está sempre com roupas sujas ou 
muito velhas, é muito faltoso ao CAPS e quando comparece, não consegue ficar por 
muito tempo no local, sempre inquieto, com uma fala desconexa, isolado ou com 
atitudes inadequadas nos grupos terapêuticos, fumando compulsivamente, se 
masturbando a qualquer momento e em qualquer lugar, na rua conversa com pessoas 
desconhecidas e diz obscenidades, ri e fala sozinho gesticulando muito. A equipe diz 
que Wilian se mostra mais regredido no início da semana, após um final de semana em 
que, de acordo com seu padrasto, ele fica o tempo todo na rua e sempre chega sujo em 
casa, com fome, por vezes drogado, agressivo e machucado. Existem fortes suspeitas de 
que Wilian tenha sofrido abuso sexual. 

A equipe do CAPS justifica a indicação do AT para a obtenção de dados 
relativos à história de vida do paciente que não foi devidamente colhida, de seu 
relacionamento com a família, com a comunidade onde vive e suas atividades de vida 
diária. Estes dados são fundamentais para que se possa construir um projeto terapêutico 
adequado às necessidades de Wilian e do seu contexto social, rompendo com as 



dificuldades de acesso ao paciente e à sua família que se mostra pouco colaboradora em 
relação ao tratamento. A at, além de trazer informações importantes para a equipe do 
CAPS, tem a oportunidade de intervir diretamente no cotidiano de Wilian e de sua 
família desde que consiga estabelecer vínculo com ele, com seus familiares e com a 
comunidade do bairro em que mora. 

Durante o AT o paciente teve importantes melhoras na sua aparência, cuidados 
pessoais e conduta que deixou de ser tão estereotipada como de costume. O discurso 
repetitivo de Wilian gira em torno de idéias recorrentes de morte e sexo abordando 
qualquer pessoa com frases como: “vamos deitar pelados... vamos casar... você 
morreu?!... eu já morri... quero trepar com você”, muitas vezes o paciente se envolveu 
em confusões e brigas devido ao seu modo de abordar as pessoas, particularmente as 
mulheres. Vale ressaltar que ele tinha pouquíssima tolerância a todas as tentativas de 
controle do consumo de cigarros, principalmente em casa. 
 Na vinculação com a at não foi diferente, Wilian falava constantemente com ela 
sobre sexo querendo transar com ela, perguntando e outras vezes afirmando que ela era 
sua namorada e se excitando na sua presença. Inicialmente Greice, a at, ficava ansiosa 
com as possíveis atitudes invasivas de Wilson, mas, com o tempo ela passou a agir com 
maior tranqüilidade mostrando com clareza e continência qual era o seu papel no 
vínculo e identificando que o paciente, na maioria das vezes, agia daquela forma para 
intimidar e chamar a atenção das pessoas. Wilian foi gradativamente conseguindo 
perceber o lugar que ela ocupava na relação com ele e suas atitudes demonstravam isso 
na medida em que passou a tratá-la como amiga ou terapeuta na maior parte das vezes. 

Um cuidado que tínhamos na supervisão era de que Greice não estabelecesse 
uma relação de “tutela velada” com Wilson infantilizando-o e infantilizando a relação 
de cuidado a ser dado ao paciente. Ao longo do processo este cuidado precisou ser 
estendido à equipe do CAPS e para a família do paciente que, por vezes, dava a 
entender para Wilian que a at seria uma espécie de sua “namoradinha”. 

Como era de se esperar, Wilian teve algumas recaídas ao longo do tratamento 
apesar de suas melhoras visíveis aos olhos de todos os envolvidos. Uma delas aconteceu 
quando Wilian passou a evitar a at, a se esquivar dela. Ela por sua vez buscou 
ativamente o contato com o paciente até que consegue aborda-lo quando ele diz que a 
viu com seu noivo num carro bonito no centro da cidade. Isso poderia realmente ter 
ocorrido, pois Wilian anda muito pela cidade e Greice tem um namorado com o carro 
descrito pelo paciente. Wilian estava com ciúmes, raiva, medo de ser abandonado.  

Mesmo com essas idas e vindas, avanços e retrocessos, o compromisso e o afeto 
construído na relação da at com o paciente foram fundamentais para que o vínculo se 
fortalecesse e perdurasse, a at conseguia estar com Wilian acolhendo-o sem deixar que 
os apelos e impulsos sexuais que ele demandava se transformassem num impedimento 
para a relação terapêutica. Neste processo a at precisa trabalhar com a equipe do CAPS 
e com a família do paciente, pois, de algumas formas estava sendo reforçada a idéia de 
que ela seria “namorada” de Wilian, até porque, geralmente observa-se com freqüência 
que no inicio de um atendimento de AT a família e até mesmo a equipe terapêutica 
costumam não entender muito bem qual é o papel do at e tendem a confundir os papéis, 
a ver a relação de forma infantilizada e/ou erotizada. Agem assim na tentativa de dar 
sentido para aquela relação inédita, para estratificar a relação tendo como referência o 
repertório de papéis sociais e terapêuticos conhecidos e disponíveis para identificação 
do acompanhante terapêutico.  

Tenho percebido como supervisor de estágios de AT que apesar do estagiário 
não ter experiência profissional, tem em contrapartida, um potente desejo que pode ser 
colocado a serviço do paciente e de sua família, geralmente extenuados e 



desesperançados de qualquer tipo de melhora da situação de sofrimento mental crônico. 
Vemos ainda este desejo podendo também revigorar a equipe, muitas vezes capturada 
pela paralisia vivida diante da complexidade do caso e de uma clínica dos transtornos 
mentais graves que precisa ser ampliada para se tornar mais resolutiva. Este desejo e 
dedicação acabam por propiciar a saída de impasses, servindo como dispositivo1 
disparador de mudanças na vida e no modo como a terapêutica se efetiva.  

Entendo que o vínculo entre Wilian e Greice foi decisivo para as melhoras dele, 
a partir dali Wilian passou a se sentir respeitado, cuidado e querido por uma pessoa que 
dedicava tempo e atenção a ele, justamente ele acostumado a ser tratado com 
indiferença, hostilidade, desprezo e exclusão, como o “doidinho do bairro” e um dos 
mais “doidos” do CAPS. 

Depois que a AT passou a ter contatos mais freqüentes com a família pudemos 
observar que o paciente dormia numa casinha de placa de muro instalada no quintal da 
casa e com péssimas condições de higiene, chegava em casa e agia de forma quase 
ritualística pedindo café, doce e cigarro à mãe que, cedia a todos os seus pedidos para 
que ele pudesse voltar o mais rápido às ruas e deixá-la em paz para cuidar da casa e do 
neto. Concluímos que a mãe não conseguia conviver com o filho por muito tempo, 
parecia não saber como fazê-lo, mas não deixava de cuidar e se preocupar com ele de 
alguma forma, desde que mantido a certa distância. 

A AT sentia-se constantemente uma intrusa na casa de Wilian e ele parecia 
incomodar o ambiente familiar. Na rua essa sensação também acontecia, ele permanecia 
na calçada da casa ou circulando pelos mesmos lugares do bairro. Era também muito 
ritualístico e estereotipado o modo como o paciente circulava pelo bairro, as pessoas já 
acostumadas tratavam-no como o louco do bairro por vezes “cuidando” dele, outras 
vezes rechaçando-o ou fugindo do louco e da loucura que ele encarnava. Algumas 
cenas: na padaria a AT atua impedindo Wilian de abrir os sacos de biscoitos ou de pegar 
um pão e sair sem pagar, mediava o processo de pagamento da dívida do paciente tanto 
em casa quanto com o padeiro, solicitando a ele, padeiro, que não seja tão complacente 
com Wilian deixando-o tão à vontade no seu estabelecimento, informa que o paciente 
tem família, não passa fome e que a suposta “caridade/bondade” do padeiro acaba por 
reforçar um comportamento que reitera a idéia de que Wilian é um louco desvairado. O 
padeiro rebate dizendo que gosta de Wilian e que não tinha a intenção de prejudicá-lo, 
mas de ser caridoso com ele, diferentemente de muitos do bairro que se aproveitam 
dele, agridem, roubam suas roupas, dão bebida para ele, abusam sexualmente dele. A 
AT insiste na orientação dada e passa a ver que o padeiro e tantos outros podem ser 
aliados, que são fundamentais as alianças com a comunidade na busca da reinserção 
social e resgate da cidadania de Wilian.  

 O paciente era muito conhecido no bairro, obviamente pelo seu jeito 
inconfundível e pelo fato de permanecer muito tempo andando pelo bairro. Uma outra 
cena que ocorria freqüentemente ocorria na porta do boteco quando Wilian ia comprar 
cigarro, todos os homens do bar queriam conhecer a at que chamava a atenção pela sua 
beleza física, certamente muitos deles não entendiam como o “doidinho” do bairro 
poderia estar sendo acompanhado por aquela moça tão bonita. Por este motivo muitos 
deles passaram a tratar Wilian com mais “consideração”, outros passaram a atacá-lo 
                                                           
1 “Mas o que é um dispositivo? È antes de mais nada uma meada, um conjunto multilinerar, composto 
por linhas de natureza diferente. E, no dispositivo, as linhas não delimitam ou envolvem sistemas 
homogêneos por sua própria conta, como o objeto, o sujeito, a linguagem, etc., mas seguem direções, 
traçam processos que estão sempre em desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam umas das 
outras. Qualquer linha pode ser quebrada – está sujeita a variações de direção – e pode ser bifurcada, 
em forma de forquilha – está submetida a derivações.”  in DELEUZE, G. O mistério de Ariana, 1996, 
pp.83-84 



mais frontalmente e tínhamos a impressão que esta atitude poderia ser motivada pela 
inveja, pela necessidade de chamar a atenção da at, provocar uma reação dela/nela. A 
AT geralmente demarcava claramente para os homens do bar que era terapeuta de 
Wilian, que ele estava em tratamento e que por fazer uso de remédios controlados não 
poderia tomar bebida alcoólica, pedindo a todos e principalmente ao dono do bar que 
procurassem colaborar não oferecendo bebida ao paciente. Wilian gostava de passar 
com a AT no bar, ele parecia querer exibi-la como um troféu para os homens de lá, mas 
a at se incomodava com isso e sempre que possível mudava a rota das saídas pelo 
bairro.  

Com o passar do tempo, a comunidade vai se familiarizando com a at e sua 
presença deixa de provocar reações efusivas, as pessoas não ficavam mais chamando a 
atenção de Wilian e o par acompanhante-acompanhado não ouvia mais piadinhas que 
falavam da moça bonita que cuidava do “Zé doidinho”. Muitos começaram a chamar 
Wilian pelo seu nome e ele foi deixando de ser mais um “zé ninguém” do bairro.  

Avaliamos que uma das grandes conquistas deste trabalho foram a interferência 
na comunidade e a mudança no modo como as pessoas conviviam com Wilian, a 
dimensão comunitária do trabalho da at merece destaque, pois é na rua, neste lugar de 
onde foi banida a loucura e o louco, que os ats fazem operar uma clínica, realizam ações 
políticas nos dizeres de Arendt. Podemos pensar o agir clínico a partir da concepção de 
“agir político” e assim buscar conexões e agenciamentos para falar de uma dimensão 
política da clínica. Arendt (2005) diz que o agir, no sentido maior da palavra, é um 
segundo nascimento, um milagre, pensar o agir é pensar o “acontecimento”. 

De acordo com ela o acontecimento interrompe os processos automáticos de 
vida social e introduz a contingência, a novidade, a vontade de jogo e experimentação 
como formas de pensamento e sociabilidade. A definição hegemônica de agir como 
cálculo de seqüência e conseqüência das ações é inevitavelmente revista e ele passa a 
ser caracterizado por sua ausência de limites e imprevisibilidade de conseqüências. As 
inevitáveis aproximações nos levam a pensar num agir clínico caracterizado por sua 
ausência de limites e imprevisibilidade de conseqüências. 

Arendt conclui dizendo que o agir enquanto acontecimento se define como essa 
mistura peculiar de fragilidade e consistência. Destaca que na esfera da ação política, é 
precisamente o inesperado que acontece com freqüência. 

  
Se o sentido da política é a liberdade, é nesse espaço – e não em outro 
lugar – que temos o direito de esperar milagres. Não porque acreditemos 
neles, mas porque os homens, na medida em que podem agir, são 
capazes de levar a cabo o improvável e o imprevisível e levá-lo ao cabo 
continuamente mesmo sem saber disso. (ARENDT, 2005, p.312)  

 
Uma clínica que abre possibilidades de modos inéditos de convivência nos 

espaços públicos, que mostra sua potência no exercício de uma política através de 
ações/acontecimentos que possam trazer novidades para todos aqueles que se abrem 
para o viver coletivamente. 

Algumas cenas marcam bem estes embates e novidades que se constroem nessa 
clínica. Uma destas cenas é aquela em que a dupla acompanhante-acompanhado 
simplesmente anda pelas ruas do bairro ou da cidade. Quando estavam no bairro Wilian 
costumava andar mais rápido que a at e ela correndo atrás dele pedindo para que a 
esperasse. Outras vezes Wilian andava ao lado dela parecendo circular pelas ruas como 
normalmente se faz, mas abruptamente ele entrava na frente dela obrigando-a a se 
desviar ou parar até que ele tomasse outro rumo. O modo de circular em dupla pelas 



calçadas reflete o modo como a relação entre os dois se dá.  Por vezes o encontro ocorre 
sem entraves e a comunicação flui, outras vezes ele é truncada, difícil ao ponto de se 
tornar uma espécie de embate onde vence aquele que chegar primeiro ou aquele que 
interrompe o movimento do outro o submetendo.   

Numa determinada fase do tratamento, o encontro da at com Wilian era 
descompassado, numa agitação sem fim, conflito e impossibilidade de estabelecer um 
contato mais duradouro. O encontro era marcado pela descontinuidade e nestes 
momentos a at tinha que lidar com uma angústia avassaladora que a levava a quase 
desistir do caso. Wilian estava num período mais crítico, estava mais agitado e 
dormindo fora de casa com freqüência, certo dia apareceu em casa com muitos 
hematomas e o boato é de que teria se engraçado com uma mulher na rua e o marido 
dela deu-lhe uma surra. Naqueles dias o paciente faria aniversário e a at tinha 
dificuldade de encontrá-lo, ele não parava em casa e faltava muito ao CAPS. Quando a 
AT encontrava-o ele se mostrava agitado, nervoso, fumando compulsivamente, 
mandava a at ir embora, andava muito rápido e a at corria atrás dele na maior parte das 
vezes forçando a continuidade de sua presença, numa espécie de violência necessária2. 
Numa destas situações em que a at insiste em permanecer ao lado de Wilian ele a agride 
fisicamente e ela reage ficando muito nervosa dizendo que não aceita ser agredida por 
ele e vai embora. Estes foram momentos em que a at achou que não conseguiria 
agüentar por muito tempo, mas sabia que o paciente estava testando de alguma maneira 
a sua capacidade de suportar acompanhá-lo, a força do vínculo e a necessidade de uma 
distância para que ele pudesse viver aquela crise. O que estava em jogo era a capacidade 
da at e do paciente de encontrarem saídas para os embates que não resultassem na 
violência destruidora do vínculo.  

Um dos intercessores que nos auxiliou a dar suporte em supervisão para a at foi 
nossa investigação sobre a relação terapêutica e suas ressonâncias com a amizade. Desta 
pesquisa construímos um dispositivo amizade-clínica, que teria como tarefa “destrutiva” 
desconstruir alguns dos cânones que sustentam os saberes sobre a relação terapêutica e, 
ao mesmo tempo, que possa ter a tarefa construtiva de funcionar como abertura para a 
experimentação de novas formas de viver e pensar a relação a partir de aproximações e 
ressonâncias com a amizade.  

Para tanto, foi imprescindível lançar mão de outras formas de entender a 
amizade como em Nietzche para quem a amizade é uma relação de incitação recíproca e 
de luta permanente que transforma o amigo no melhor inimigo, com o qual se pode 
viver uma infinidade de encontros diferentes daqueles preconizados pelo modo 
hegemônico de se entender uma relação de amizade. 

O dispositivo amizade-clínica transversalizando a relação terapêutica desafia 
terapeuta e paciente a se transformarem neste processo onde prevalece a hospitalidade 
absoluta ao estrangeiro. Esta hospitalidade incondicional ao que não é familiar só é 
possível a partir de uma confiança e de um desejo de encontro e devir, mas também o 
desejo de território, de processos de diferenciação. 

                                                           
2 O AT por vezes deve intervir com o que se denomina “violência necessária” onde se coloca a questão do 
respeito à vontade do outro. “Em situações em que o paciente desfez seus contatos com o mundo objetivo 
das coisas e das pessoas, o AT intervém tendo em vista a falta de escolha que levou o paciente à cisão. 
Tentando, assim, estabelecer uma ponte apoiada neste novo vínculo. Quando o paciente já vem sendo 
acompanhado, espera-se que a relação de afeto, já estabelecida, sirva como um dos apoios para esta 
intervenção. É preciso mais do que respeito à vontade, respeito a uma inércia, para produzir uma 
transformação no modo de vida em que estes pacientes se encontram. Ao afirmar uma força em direção à 
vida, um desejo de vida (tanto do paciente quanto do AT), encontramo-nos frente à necessidade de 
invadir a vontade e a pseudo-autonomia de escolha destes pacientes.” in Equipe de ATs do Hospital-Dia 
A Casa (org) A rua como espaço clínico, 1991, p.235. 



Trabalhamos com a at o seu fortalecimento e sua capacidade de reagir de outras 
formas ao invés de se limitar-se à raiva e à paralisia, de ver em Wilian e na relação com 
ele o que Nietzsche dizia sobre o amigo como o melhor inimigo, aquele que incita luta 
permanente e encontro com o inusitado que desafia o terapeuta, que o convoca à criação 
de outros modos de relação sustentado pelo desejo de encontro e de devir. Acreditamos 
que a at conseguiu encontrar saídas inéditas para lidar com o impacto provocado pela 
violência e desrespeito de Wilian, que tantas vezes na sua história resultou em 
rompimento de vínculos significativos para o paciente.  

Uma das linhas de fuga3 forjadas no AT foi a intervenção mais diretamente no 
vínculo da mãe de Wilian com o paciente e com a equipe do CAPS. A mãe se afastou 
totalmente do CAPS logo no início do tratamento de Wilian após uma reunião de 
familiares fatídica para ela que foi cobrada pelo grupo em relação à suposta negligência 
quanto aos cuidados oferecidos ao filho. Depois desta reunião somente o padrasto de 
Wilian se fez presente no contato com a equipe. Ela inclusive passa a atacar o CAPS à 
distância levantando a suspeita de que ele não dormia à noite porque os enfermeiros do 
CAPS o sedavam o dia todo para não dar trabalho para a equipe e ele ia dar trabalho em 
casa e na rua. É evidente que isso não acontecia e dona Zilda ameaçava tentar interná-lo 
em uma clínica psiquiátrica onde ele passou muito tempo. A intervenção na família é 
essencial para que se possa dar continuidade ao tratamento de Wilian. 

A at realizou várias ações no sentido de estimular o paciente a ter hábitos de 
higiene e de convivência com os familiares, gradativamente aproximou-se da mãe para 
valorizar o que ela faz pelo filho e o que ele é capaz de fazer para ter uma convivência 
familiar mais próxima e afetuosa. A maior aproximação com a mãe ocorreu nesta crise 
de Wilian quando ele chegou agitado em casa, exigindo cigarro e a mãe recusou-se a 
dar, pois ele já tinha fumado excessivamente, ele xingou-a e ameaçou matá-la com uma 
faca. Dona Zilda ficou desequilibrada e com medo do filho, novamente ameaça interná-
lo, mas a situação foi contornada com a intervenção providencial da at que, perto dela 
naquele momento pôde juntamente com a equipe do CAPS encontrar estratégias de 
ajuda mútua e coletiva de suportabilidade para o momento crítico vivido pelo paciente.  

A at se dedicou cada vez mais ao vínculo com dona Zilda e passou a mostrar a 
ela como Wilian tem melhorado apesar da crise, como ele se comporta no CAPS na 
hora do café da tarde, que ele consegue, mesmo que por pouco tempo, sentar-se à mesa 
e conversar com os outros pacientes, lava as mãos, não suja o banheiro, participa pelo 
menos um pouco das atividades das oficinas terapêuticas, a at mostra para a mãe que 
Wilian não mais reagia agressivamente no CAPS diante da proibição e controle do 
número de cigarros a fumar, ele conseguia tolerar a frustração e convencê-la que 
ninguém seda o filho dela para se livrar de possíveis incômodos provocados pela sua 
presença. A at mostra que os pacientes e funcionários gostam de Wilian e querem vê-lo 
melhorar, estão todos preocupados com a piora do quadro e o quanto é importante neste 
momento a administração da medicação na dosagem prescrita pelo médico e a 
construção de uma rede de apoio ao paciente e a todos que estão sofrendo com a crise 
dele.  
                                                           

3 “Uma fuga é uma espécie de delírio. Delirar é exatamente sair do traçado”. “Há algo de 
demoníaco numa linha de fuga”. “É próprio dos demônios saltar os intervalos, e de um intervalo a 
outro”. “A linha de fuga é uma desterritorialização”. “Fugir não é de modo algum renunciar às 
ações, nada mais ativo que uma fuga. É o contrário do imaginário. É igualmente fazer fugir, não 
forçosamente os outros, mas fazer fugir algo, fazer fugir um sistema como se rompe um tubo”. in 
DELEUZE, G. Diálogos, 1998, p.49-50.  

 



A mãe do paciente escuta a at e acredita no que ela diz, expressa sua confiança 
na at porque vê e acompanha o trabalho e o relacionamento próximo e afetuoso da at 
com seu filho, diz que irá colaborar como puder para ajudar seu filho. A mãe pela 
primeira vez se abre com a at demonstrando sua necessidade de entender o que causou a 
doença dele, fala que é espírita de uma linha afro-brasileira e que é muito discriminada 
por ter esta crença, diz que acredita que a doença do filho tem causas espirituais, mas 
que, apesar disso quer colaborar com o tratamento e juntar as forças humanas e divinas 
para ajudar o filho a sair deste quadro.   

A mãe finalmente volta ao CAPS e pede à at que a acompanhe na consulta 
psiquiátrica do filho, a consulta é esclarecedora, a mãe tira dúvidas e suas suspeitas se 
desfazem.  

A nosso ver, a crise de Wilian se tornou uma grande oportunidade de 
fortalecimento das relações entre o CAPS e a família, pois através da at, a comunicação 
entre eles foi ativada e as estratégias de ajuda ao paciente foram ampliadas e mais 
efetivas, as fantasias persecutórias foram desmanteladas e a família pôde estar mais 
presente no CAPS e acompanhar mais de perto o tratamento de Wilian. 

O final do estágio estava próximo, a AT sempre lembrava para o paciente que o 
tratamento seria concluído depois de um ano e que, se fosse indicada a continuidade do 
trabalho este seria feito por um outro estagiário. Do seu jeito Wilian sabia o que iria 
acontecer e seu comportamento oscilava entre aceitar e rejeitar (às vezes de forma 
psicótica) este fato. A saída de Greice foi sendo feita de forma gradativa e ao mesmo 
tempo ela foi acompanhando e facilitando a entrada da nova estagiária que acompanhou 
Wilson e sua família por mais um ano.  

Diante do exposto consideramos que o tratamento oferecido a Wilson foi bem 
sucedido. O mérito se deve ao desejo e engajamento das ats, à confiança depositada nos 
estagiários pela equipe do CAPS, e a amplitude que alcança esta forma de intervenção 
em saúde mental que consegue atuar numa dimensão social e comunitária através de 
uma proximidade com o acompanhado e sua vida, sua família, seus vizinhos, as pessoas 
do bairro em que ele mora. 
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