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O grupo de pesquisa Psicologia, Saúde e Comunidades (PSC) faz parte do Programa 

de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e é coordenado 

pela Profª. Drª. Kátia Bones Rocha. O grupo iniciou-se em 2013 e tem como proposta 

desenvolver estudos sobre desigualdades em saúde e avaliação de políticas públicas a partir da 

interface entre psicologia social e saúde coletiva. O PSC busca interseccionar os níveis de 

pesquisa, ensino e extensão mediante o diálogo entre a academia, gestão e serviços. 

Atualmente, as principais pesquisas trabalhadas no grupo contemplam as temáticas de saúde 

mental e HIV/aids, contando com métodos qualitativos, quantitativos e mistos. O grupo está 

composto por seis alunos de iniciação científica, três mestrandos e sete doutorandos. 

Entre os principais projetos do grupo está o “HIV/AIDS: Fatores associados à 

exposição ao risco de infecção em homens que fazem sexo com homens”. Este estudo tem 

interesse em identificar fatores sociais e individuais que compõem a autogestão de práticas 

sexuais de exposição ao risco de infecções pelo HIV/Aids, especialmente no que diz respeito 

ao não uso de preservativos nas relações sexuais entre homens que fazem sexo com homens 

(HSH). Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é mapear e compreender fatores 

associados às práticas de exposição ao risco de infecção pelo HIV/AIDS na população de 

HSH, que busca um serviço para testagem rápida de HIV/AIDS, em um Centro de Testagem e 

Aconselhamento em Porto Alegre. O projeto é desenvolvido em parceria com o professor José 

Manuel Martinez (Universidade Autónoma de Madrid) e é financiado pelo PPSUS (Fapergs). 

Além deste, outro projeto central do grupo é o de “Saúde mental: avaliação e análise 

da interface entre os dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial”. O projeto tem como 

objetivo geral analisar e avaliar como ocorrem os processos de cuidado em saúde mental nos 
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dispositivos da rede de atenção psicossocial (Atenção Básica, Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família e Centros de Atenção Psicossocial), bem como ocorre a interface entre estes serviços 

no Sistema único de Saúde (SUS) na cidade de Porto Alegre. O projeto busca contribuir para 

avaliação e análise dos serviços de saúde mental e da interface entre eles. Dessa forma, visa 

produzir resultados que possibilitem pensar a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), em suas 

limitações e potencialidades, para a construção de uma atenção cada vez mais integral aos 

problemas de saúde mental.  

Além dos dois projetos acima citados, o grupo de pesquisa também possui como 

campo de atuação o projeto de extensão intitulado “Extensão Comunitária sobre Sexualidade 

e Prevenção ao HIV/Aids”. Este tem como objetivo implementar oficinas que abordam 

questões sobre relações de gênero, sexualidade e prevenção ao HIV/aids e demais IST’s 

(Infecções Sexualmente Transmissíveis) em escolas de ensino fundamental e médio. Para 

tanto, são realizadas oficinas com alunos do Ensino Fundamental e/ou Médio, bem como para 

professores. As oficinas voltadas para alunos são planejadas a partir das dúvidas previamente 

levantadas acerca das temáticas, contribuindo para um aumento da percepção de autocuidado 

e da consciência em relação às suas práticas sexuais. Para os professores, são realizadas 

oficinas que objetivam a instrumentalização destes profissionais em abordar temáticas sobre 

corpo, gênero e sexualidade com os alunos.  

No que tange às principais publicações do grupo nos últimos três anos, encontram-se 

os seguintes artigos: “Counselling through the perspective of professionals of primary health 

care: challenges of decentralization of rapid test for HIV/Aids” (Revista Ciencias 

Psicológicas); “A Tessitura dos Encontros da Rede de Atenção Psicossocial” (Revista Online 

Trabalho, Educação e Saúde); “Diálogos sobre sexualidade na escola: uma intervenção 

possível” (Revista Psicologia em Pesquisa); “Gender and Sexuality Dynamics in Tariffed Sex 

among Men: Analysis of the Notion of Communities of Practice” (Revista Temas em 

Psicologia); “Narratives about risk and guilt among patients of a specialized HIV infection 

service: implications for care in sexual health” (Periódico Online Saúde e Sociedade); 

“Counselling in STD/HIV/AIDS in the context of rapid test: Perception of users and health 

professionals at a counselling and testing centre in Porto Alegre” (Journal of Health 

Psychology); “Transversalizando a rede: o matriciamento na descentralização do 

aconselhamento e teste rápido para HIV, sífilis e hepatites” (Revista Saúde em Debate). 
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 S471a Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade (7. : 2018 : Rio Grande, RS) 

   

                    Anais eletrônicos do VII Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade, do III 

Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade e do III Luso-Brasileiro 

Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e Sustentabilidade [recurso eletrônico] / 

organizadoras, Paula Regina Costa Ribeiro... [et al.] – Rio Grande : Ed. da FURG, 

2018. 
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