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 A lei n. 10.216 de 2001 institui a Reforma Psiquiátrica e propõe serviços de saúde mental 
substitutivos a política manicomial vigente. Desta forma, profissionais de saúde que 
manejavam o sofrimento mental passam a contar com importante ferramenta, a clínica 
ampliada. Objetivo geral: conhecer como ocorre o trabalho de clínica ampliada no serviço 
de saúde mental.  Metodologia: Estudo de caráter teórico e qualitativo realizado através 
de pesquisa bibliográfica em artigos com texto completo extraídos da Biblioteca Virtual em 
Saúde e nas leis que tratam sobre saúde mental. Principais resultados: a clínica ampliada 
é uma importante ferramenta que possibilita melhor escuta do sofrimento do usuário e 
melhor direção do tratamento, pautada nas interrelações dos saberes dos profissionais. 
Ampliar e compartilhar a clínica significa trabalhar em equipe de maneira mais 
humanizada, sem desvalorizar nenhuma abordagem disciplinar. Trabalhando desta forma 
é possível realizar um manejo eficaz da complexidade do trabalho em saúde, que é 
necessariamente transdisciplinar e, portanto, multiprofissional. 
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