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INTRODUÇÃO
Este trabalho objetivou relatar a importância de utilizar a transdisciplinaridade para 
proporcionar mudanças profundas de cura da população, tomando por objeto a 
experiência desenvolvida em um dos grupos terapêuticos do NASF/ESF.
De acordo com a Pesquisa Mundial De Saúde Mental, iniciativa da OMS, quase 30% 
dos habitantes da região metropolitana de São Paulo apresenta transtornos 
mentais. 
O território de abrangência, localizado no Grajaú, Zona Sul de São Paulo, apresenta 
alta vulnerabilidade social, fator que agrava o sofrimento mental. Segundo dados da 
farmácia, são distribuídos por dia, aproximadamente 3000 medicamentos 
psiquiátricos em uma única UBS.
Com o intuito de adquirir uma melhora significativa na qualidade de vida e a 
diminuição e/ou retirada da medicação, foi construído o grupo Cuca Fresca, que 
ocorre desde setembro de 2010, semanalmente, no território das UBS Parque 
Residencial Cocaia e Jardim Eliane, para adultos e familiares em sofrimento psíquico.

DESENVOLVIMENTO
O NASF traz a possibilidade de ampliar a oferta das praticas integrativas e 
complementares. 
Logo, a ação é realizada pela Psicóloga, Psiquiatra e Fisioterapeuta. Compartilhamos 
o grupo com a Enfermeira e Agente Comunitário de Saúde, que, matriciadas, 
conduzem o grupo quinzenalmente. 
A transdisciplinaridade nos insere nas conexões sistêmicas, por formar-se pelo 
entrecruzamento de vários campos de conhecimento. 
Portanto, trabalhamos tanto com os aspectos fisiológicos, quanto com os 
psicológicos, uma vez que a dor emocional interage com a dor física.
Quando promovemos a integração de corpo, mente, alma e comunidade há 
possibilidade de maior crescimento e transformação.
Para tanto, por meio da Arteterapia, iniciamos o grupo sempre com atividade 
corporal, como alongamento, respiração e massagem, seguidos de vivências que 
utilizam recursos artísticos e expressivos, promovendo a reflexão e o 
compartilhamento.
Ao final, sempre solicitamos que o participante resuma o que aprendeu eu uma 
palavra. 
Este espaço permite a exteriorização de sentimentos, tensões e angustias, 
promovendo a reorganização do meio interno do usuário, resgatando a auto-estima, 
a criatividade, o autoconhecimento, bem como a inter-relação e a socialização do 
individuo no grupo. 
Assim, ao valorizar as potencialidades do sujeito dentro da comunidade em que 
vive, proporciona-se com que ele seja agente de sua própria mudança e ao 
empoderamento da comunidade.

CONCLUSÃO
Consideramos que é necessário uma atuação transdisciplinar para efetivamente 
construir uma atenção integral a saúde. O grupo terapêutico, cujo profissionais Nasf 
e ESF se interagem, é um importante recurso na busca do bem-estar da pessoa em 
sofrimento mental e de promoção da saúde em geral.
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