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RESUMO: 

O campo de Estudo foi realizado no CAPSII do Município de Queimados-RJ. 

Direcionamos nosso olhar para as atividades “extramuros”, que quebra os 

limites físicos do cuidado a loucura no interior do serviço. Buscando mapear as 

atividades realizadas fora do CAPS e sua contribuição para a reinserção social 

dos usuários percebendo a importância para a vida psicossocial dos mesmos. 

Com o intuito de perceber o sentido dessa atividade no processo de reinserção 

social dos usuários e sua relação com os pontos turísticos da cidade do Rio de 

Janeiro. 
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INTRODUÇÃO: 

No Brasil o movimento de reforma psiquiátrica teve inicio em 1979, com o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental(MTSD) que reivindicava 

melhores condições de assistência no campo da psiquiatria , no contexto da 

redemocratização do pais contra a ditadura militar. A década de 80 foi marcada 

pela criação de dois serviços extra-hospitalares m saúde mental. Em Março de 

1987, na cidade de São Paulo, foi inaugurado o primeiro CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial) Prof. Luiz da Rocha Cerqueira e em 1989 o NAPS( 

Núcleo de Atenção Psicossocial) primeiro serviço substitutivo do Brasil. 

As décadas de 90 experiências espalhadas no país foram sendo inauguradas e 

nos anos 2000 a rede de atenção psicossocial foi consolidando com a 

expansão de CAPS como serviços estratégicos na rede de saúde mental. O 

presente trabalho busca compreender as múltiplas formas de ressocialização 

dos usuários de saúde mental, esse serviço oferta uma diversidade de 

atividades aos seus usuários e familiares tendo como objetivo propor o 

tratamento de bases territorial acompanhando os usuários no seu território com 

vistas à inclusão social e o resgate de cidadania. 

Essas atividades foram realizadas fora dos limites do CapsII, contudo, os 

passeios são escolhidos pela a equipe técnica e pelos usuários, como por 

exemplo: Praia de Muriqui/RJ; Feira dos Nordestinos/RJ; Petrópolis/Rj. 

A partir da reflexão do nosso trabalho pode-se entender a importância das 

atividades e modos de reinserção em um novo “lugar social” para a loucura. 


