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psicossocial aos universitários com risco de suicídio. 2020. 62f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. 

A reforma psiquiátrica traz consigo a proposta de transformação do modelo 
assistencial em saúde mental, por meio de serviços substitutivos que promovem a 

reabilitação psicossocial da pessoa em sofrimento psíquico. As situações de crise 
apresentadas pelos usuários trazem o suicídio como uma questão cada vez mais 
presente de risco e agravo em saúde mental. No cenário atual, percebe-se uma 
mudança no perfil dos usuários que acessam os serviços especializados, 
caracterizando-se, em sua maioria, por estudantes universitários. Nessa perspectiva, 
o objetivo do presente estudo é conhecer as práticas de cuidado dos centros de 
atenção psicossocial aos universitários com risco de suicídio. Trata-se de um estudo 
qualitativo, de natureza exploratória e descritiva. A coleta de dados ocorreu no 
período de julho a setembro de 2019, por meio de entrevista semiestruturada, tendo 
como participantes treze profissionais de três Centros de Atenção Psicossocial da 
cidade de Pelotas (cidade localizada no Sul do país; CAPS Escola, Porto e Fragata), 
realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas (CEP_FEN/UFPel), sob parecer nº 
3.427.844 e CAAE nº 15432619.0.0000.5316. A análise de dados foi desenvolvida a 
partir do método de análise temática. Evidencia-se a necessidade de modificação 
das práticas disponibilizadas nos Centros de Atenção Psicossocial, visto que o 
acesso dos universitários representa uma modificação de perfil, distinguindo-se dos 
usuários que historicamente buscaram tratamento em saúde mental. A criação de 

grupos direcionados especificamente para o público universitário foi uma iniciativa 
dos serviços, pois as práticas disponibilizadas não contemplavam muitas 
necessidades dessa demanda. Entre as práticas, destacam-se grupos de 
mindfulness, de jovens e de subjetividade. O cuidado em rede articulado com a 
atenção básica e serviços de urgência e emergência também apresentam limitações 
devido à resistência e à insegurança dos profissionais em manejar crises 
psiquiátricas. Os universitários pouco acessam os serviços da atenção básica, o que 
limita significativamente o cuidado articulado em rede. Em relação à atenção 
hospitalar, existem limitações para o encaminhamento aos leitos em hospital geral, 
devido à dificuldade com a instituição e à falta de regulação, sendo que o hospital 
psiquiátrico ainda existente no município se faz presente em situações de crise em 
saúde mental.  Conclui-se que é necessário repensar as práticas de cuidado no 
âmbito da atenção psicossocial para que os serviços continuem inclusivos e 
democráticos.  
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Abstract 

CAVADA, Gustavo Pachon. Care practices of psychosocial care centers for 
university students at risk of suicide. 2020. 62f. Dissertation (Master Degree in 
Science). Graduation Program in Nursing. Federal University of Pelotas, Pelotas, 
2020. 

The psychiatric reform brings with it the proposal to transform the mental health care 
model, through substitute services that promote the psychosocial rehabilitation of the 
person in psychological distress. The crisis situations presented by users bring 
suicide as a question of risk and aggravation in mental health that is increasingly 
present. In the current scenario, there is a change in the profile of users who access 
the specialized services, being characterized, in its majority, by university students. In 
this perspective, the objective of the present study is to know the care practices of 
psychosocial care centers for university students at risk of suicide. This is a 
qualitative, exploratory and descriptive study. Data collection took place from July to 
September 2019 through semi-structured interviews, with the participation of thirteen 
professionals from three Psychosocial Care Centers in the city of Pelotas (southern 
city of the country; CAPS Escola, Porto and Fragata), held after approval by the 
Research Ethics Committee of the Nursing Faculty of the Federal University of 
Pelotas (CEP_FEN/UFPel) under opinion No. 3,427,844 and CAAE No. 
15432619.0.0000.5316. Data analysis was developed using the thematic analysis 
method. It is evident that there is a need to modify the practices made available in 
Psychosocial Care Centers, since the access of university students represents a 
profile change, distinguishing itself from users who historically sought treatment in 
mental health. Groups specifically targeted at the university audience was an 
initiative of the services, as the practices made available did not address many needs 
of this demand. Among the practices, there are groups of mindfulness, young people 
and subjectivity. Network care articulated with primary care and urgent and 
emergency services also have limitations due to the resistance and insecurity of 
professionals in managing psychiatric crises. University students have little access to 
primary care services, which significantly limits networked care. In relation to hospital 
care, there are limitations to referring beds to a general hospital, due to the difficulty 
with the institution and the lack of regulation, and the psychiatric hospital that still 
exists in the city is present for crisis situations in mental health. We conclude that it is 
necessary to rethink care practices within the scope of psychosocial care so that 
services remain inclusive and democratic. 
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