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Introducao: Neste trabalho apresentaremos uma proposta de intervenc ̧aõ institucional realizada por Estagiários do Instituto de
Psicologia (IP) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Ambulatório de Fisioterapia Neurofuncional (AFN) do Instituto de
Neurologia Deolindo Couto (INDC), com um aporte transdisciplinar baseado nas Polit́icas Nacionais de Humanizac ̧aõ (PNHs).

Objetivos: Analisar o impacto de intervenc ̧ões realizadas a partir da Psicoterapia Institucional com a equipe, pacientes e cuidadores do
AFN, nas estratégias de cuidado à pessoas com a Doenc ̧a de Parkinson (DP), visando o fomento práticas humanizadas que contemplem a
dimensaõ afetiva tanto do adoecimento quanto do trabalho em saúde.

Método: Compreendendo a necessidade de uma intervenc ̧aõ em etapas graduais de inserc ̧aõ, foi primeiramente realizado um
mapeamento situacional do funcionamento do ANF. Iniciou-se entaõ, através do método cartográfico, a criac ̧aõ e experimentac ̧aõ de
atividades-problematizadoras, elaborando-se dispositivos criados coletivamente: Rodas de conversa; Oficinas de arte, dramatizac ̧ões e
atividades externas, sendo estas últimas abertas à populac ̧aõ, para sensibilizac ̧aõ à problemática enfrentada por profissionais, usuários e
seus familiares e cuidadores, diante do estigma social trazido pela condic ̧aõ degenerativa, cro ̂nica e até o presente incurável, da DP.
Orientados pelo Método da Triṕlice Inclusaõ (PNHs), com e ̂nfase nas cinco diretrizes centrais, estes dispositivos foram construid́os para
facilitar a emerge ̂ncia do protagonismo qualitativo de usuários e profissionais, num movimento de produc ̧aõ ativa de saúde entre todos.
A cartografia permitiu ainda incluir na tecitura das ac ̧ões as transformac ̧ões polit́icas, econo ̂micas e sociais que balizam a experie ̂ncia
subjetiva de cada um com o cuidar/ser cuidado.

Resultados: O trabalho efetivamente minorou as fronteiras entre disciplinas e permitiu a assunc ̧aõ de um modelo participativo
privilegiado. Atualmente, gestores, profissionais e graduandos de fisioterapia demonstram abertura a um novo plano de composic ̧aõ,
caotizando seus próprios saberes/fazeres de modo a privilegiar a integrac ̧aõ de usuários e familiares/cuidadores na gestaõ participativa de
todos os processos, corroborando a necessidade ética do fisioterapeuta disponibilizar seu corpo para ser afeto, implicar-se e construir
redes de ressona ̂ncia, criando novas possibilidades dentro da heterogeneidade do real, para assim, praticar a fisioterapia também como
clińica, no exercićio de transformac ̧aõ do corpo fiśico afetável.

Conclusão: Os resultados colhidos permitem afirmar a releva ̂ncia da intervenc ̧aõ da Psicologia Transdisciplinar, a partir de uma atitude
cartográfica, como instrumento efetivo na criac ̧aõ de estratégias que consolidem uma formac ̧aõ em Fisioterapia ética e compromissada,
afeta aos diferentes processos do trabalho em saúde, como proposto pelas PNHs e Cadernos HumanizaSUS."
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