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Implementação da rede de saúde na
região da Freguesia do Ó e Brasilândia
Dayse Andrade; Renata Ishida; Julia H. Jóia; Maria Cecília B. Trenche

Este texto foi elaborado a partir de depoimentos coletados em oficinas de escrita desenvolvidas no âmbito do Projeto Pró-Saúde II com o
objetivo de resgatar a trajetória da construção da rede de saúde na região
Norte do município de São Paulo, especificamente no território conhecido como Freguesia do Ó e Brasilândia. Participaram das oficinas alguns
profissionais da área da saúde que atuaram e ainda atuam nessa região1.
Para compor a narrativa, foram utilizadas ainda algumas referências, em
especial a dissertação de Isabela Almeida (2015), profissional de saúde
deste território, que sistematizou informações relevantes sobre a política
de saúde mental nesta região e na cidade de São Paulo. Os depoimentos
obtidos evidenciaram o caráter pioneiro desse território na implementação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) e permitiram o registro de fatos e acontecimentos
que mostram percursos trilhados por trabalhadores desse território em
relação às mudanças nas políticas de saúde do município.
Resgatar esta história é um processo importante para integração
ensino-serviço, pois permite que a educação para o trabalho ocorra de
modo correlacionado ao processo histórico de territorialização em saúde (GIL, 2004) e orientado pela lógica das relações entre ambiente, condições de vida, situação de saúde e acesso às ações e serviços de saúde
(TEIXEIRA et al., 1998).
O território de saúde da FÓ/Brasilândia tem hoje constituída uma
rede de serviços estruturada a partir dos princípios e diretrizes do Siste1.

Participaram das Oficinas: Dra. Jurema Carvalho Westin (Coordenadora da Supervisão Técnica
de Saúde da FÓ/Brasilândia-STS FÓ), Ricardo Silva Pinto (Assessor STS FÓ), Rita Diógenes
(Assessora STS FÓ), e Maria Luiza Santa Cruz (Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família pela Associação de Saúde da Família).
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ma Único de Saúde (SUS), ofertada a toda população como um direito
de cidadania. Essa rede visa assegurar a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade da atenção.
O SUS vem há mais de duas décadas trabalhando no planejamento
e desenvolvimento de ações de base territorial como uma metodologia
para a mudança do modelo assistencial e das práticas sanitárias vigentes.
Mas o município de São Paulo esteve por diversos anos apartado das
conquistas constitucionais e dos avanços alcançados por outros municípios do país que organizaram a gestão da saúde em consonância com
as políticas do SUS. É sempre oportuno lembrar que a municipalização
da saúde na cidade de São Paulo, como detalharemos mais adiante, se
fez tardiamente e os retrocessos só não foram mais nefastos pela interferência de movimentos da população e mobilização de trabalhadores
e gestores, como ocorreu com o território da FÓ/Brasilândia, em sua
luta por mudanças e melhorias da rede de saúde, a despeito de todas as
adversidades.

Os anos 1980: início da construção da Rede de Saúde
O território da Freguesia do Ó e Brasilândia, foco do presente estudo, situa-se em uma região da Zona Norte da cidade (do outro lado
do rio Tietê em relação ao centro da cidade), que na década de 1980
concentrava um grande número de hospitais psiquiátricos, tais como o
Hospital Pinel, Vera Cruz, Tremembé e São Genaro. Configurava, portanto, um território historicamente marcado pela exclusão.
Nesta época, a região contava com alguns Centros de Saúde vinculados ao Estado e os Postos de Atendimento Médico (doravante PAM)
de gestão municipal que, com a implantação do SUS e municipalização
da saúde, tornaram-se Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
No período de 1983-1984, o Plano de Reorientação da Assistência
à Saúde – no âmbito da Previdência Social – teve como desdobramento o Programa das Ações Integradas de Saúde (PAIS) que organizava a
regionalização progressiva do sistema de saúde (ALMEIDA e CAMPOS,
2015). Este plano desenvolveu estratégias de integração entre as ações
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em saúde mental da região, a prevenção de internações psiquiátricas, a
criação de procedimentos terapêuticos não cronificadores e o investimento em ações de formação (CESARINO, 1989). Esse programa ficou
conhecido, entre os profissionais da área, como Projeto Zona Norte e
propunha equipar a região com Postos de Saúde, Hospital com Pronto-Socorro, serviços extra-hospitalares para a saúde mental, entre outros serviços. Foi desenvolvido por meio da articulação com a Secretaria
Estadual de Saúde de São Paulo (SES), a então Secretaria de Higiene
e Saúde da Prefeitura de São Paulo (SHS), a cadeira de Psiquiatria da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo e contou com financiamento do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (INAMPS) (ALMEIDA e CAMPOS, 2015).
Neste período, o distrito Sanitário Nossa Senhora do Ó abrangia as
atuais Supervisão Técnica de Saúde (STS) FÓ/Brasilândia e STS Pirituba/
Jaraguá e possuía 585.000 habitantes. Contava com os seguintes serviços: PAM (gestão municipal) Carombé2, Ladeira Rosa3 e Vila Penteado4
e o Centro de Saúde Nossa Senhora do Ó. As equipes de Saúde Mental
contavam com a retaguarda do Ambulatório de Saúde Mental de Pirituba e do Hospital Psiquiátrico Pinel, também em Pirituba. Em 1985, o
ambulatório da Brasilândia também foi incorporado à rede (ALMEIDA
e CAMPOS, 2015).
A partir do Projeto Zona Norte, foi criada a Unidade de Emergência
Psiquiátrica com serviço de resgate no Pronto-Socorro Geral do Hospital
do Mandaqui, o que constituiu um grande avanço para o acolhimento
nas situações de crise em saúde mental.
A implementação desses serviços foi a primeira experiência de assistência integrada e regionalizada em saúde mental na cidade, com um
importante engajamento dos profissionais envolvidos (alguns atuam até
hoje no território).
2.

Hoje denominada UBS Silmarya Rejane Marcolino Souza.

3.

Hoje denominada UBS Jardim Ladeira Rosa.

4.

Passou a ser chamada PAM Maria Cecília Donnangelo, depois Ambulatório de Especialidades
Maria Cecília Donnangelo.
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Em 1986, a gestão municipal mudou e não foi possível assegurar a
continuidade do projeto: a Secretaria de Higiene e Saúde da prefeitura
rompeu a parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e iniciou a retirada de seus profissionais ligados à prefeitura dos serviços do Estado
(ALMEIDA e CAMPOS, 2015).
Em 1987, a gestão estadual, deu início a um recadastramento dos
hospitais psiquiátricos, reativando convênios e retomando a lógica hospitalocêntrica do cuidado em saúde mental, mesmo com as críticas já
colocadas quanto às internações. Houve inclusive uma tentativa de fechamento do Ambulatório de Saúde Mental da Brasilândia, mas que foi
impedido pela luta dos trabalhadores e usuários do serviço (ALMEIDA
e CAMPOS, 2015).

Os Anos 1990: mudanças políticas e a resistência de um território
Em meio ao clima pós-constituinte, em 1989, a gestão municipal
mudou novamente. Luiza Erundina assumiu a prefeitura de São Paulo
que teve como proposta uma reorganização administrativa do município, na direção de uma descentralização e de ampliação da autonomia
das regiões da cidade. Assim, o município passou a ser organizado em
dez Administrações Regionais de Saúde (ARS) e trinta e dois Distritos de
Saúde – já num projeto de territorialização das políticas sociais.
Neste mandato (1989-1993), as políticas de saúde do município foram objeto de reformulações e de grande avanço na gestão democrática
dos serviços, com a criação de conselhos e valorização dos saberes populares. Também, foram implantadas equipes de saúde mental nas UBSs
e (re)investidas as alternativas à internação psiquiátrica, como hospitais-dia, centros de convivência e enfermarias psiquiátricas em hospitais
gerais. Reaproximou-se a Saúde Mental da Atenção Básica, que passou
a contar com equipes multiprofissionais com atuação interdisciplinar
(LANCETTI, 2001).
Nas Unidades Básicas de Saúde, implantou-se, nessa época, um
novo procedimento que substituía o agendamento das consultas diretamente na recepção. O Grupo de Organização e Resposta à Demanda
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(GORD) consistia em uma avaliação feita por profissionais da unidade
que, reunindo todas as pessoas que aguardavam atendimento, escutavam
e priorizavam as queixas apresentadas. Também nessa época, passava-se
a incentivar incursões dos profissionais no território adscrito, para conhecer a sua realidade e as suas demandas em saúde (LANCETTI, 2001).
Na década de 90, fomos [os profissionais de saúde na Brasilândia]
orientados de que havia a possibilidade da cólera chegar ao Brasil.
Todos os equipamentos de saúde se prepararam para poder cuidar da
epidemia de cólera, os pronto-socorros tinham camas especiais, macas
com buracos por conta da diarreia. E a gente começa, nessa situação,
a sair pela região para distribuição de cloro nas favelas. Foi meu primeiro contato com o território. A entrada no território, então, foi por
causa da cólera, mas também porque havia uma diretriz do distrito
administrativo de que as unidades deveriam conhecer seu território.
As saídas para o reconhecimento do território foram importantes para
afirmar que podíamos fazer não só a prevenção mas a promoção em
saúde. (depoimento Dra. Jurema Westin, Oficina de Escrita.)

No entanto, estas novas práticas de territorialização e de trabalho
em rede foram intensamente abaladas na gestão Paulo Maluf (19931996), com a implantação do Plano de Assistência à Saúde (PAS), que se
constituiu como uma gestão desvinculada e em muitos aspectos contrária aos princípios e às diretrizes do Sistema Único de Saúde. Na gestão
de seu sucessor, Celso Pitta (1996-2000), houve continuidade do plano,
mas uma grave crise levou à busca de municipalização que foi somente
alcançada na gestão Marta Suplicy em 2001.
O PAS (1995) redirecionou a política de saúde de acordo com um
modelo de privatização dos serviços e da contratação dos profissionais
por meio de cooperativas. Este plano serviria para atender à necessidade
de dar respostas imediatas às demandas de saúde, mas, na prática, serviu como um desmonte de experiências no território e representou um
retrocesso no que se refere à consolidação do Sistema Único de Saúde.
Como em outras regiões da cidade, na FÓ/Brasilândia, o PAS impôs
aos profissionais a decisão pela aderência ou não ao Plano. Muitos pe– 37 –
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diram transferência para outras Secretarias, principalmente por discordarem das novas diretrizes e os trabalhos realizados sofreram uma forte
descontinuidade, pois “o quadro de profissionais da saúde passou a ser
composto por não concursados, sem exigência de experiência anterior,
não qualificados e inexperientes na saúde pública, o que se agravou pela
inexistência de uma política de formação aos profissionais” (ALMEIDA
e CAMPOS, 2015, p. 11). As Unidades continuaram fazendo atendimento ambulatorial, majoritariamente no modelo queixa-conduta. Na saúde
mental, faziam-se algumas sessões breves e individuais. O investimento feito anteriormente, inclusive no Projeto Ações Integradas em Saúde
Mental na Zona Norte, foi interrompido.
Contraditoriamente, enquanto o município de São Paulo desenvolvia essa política de cunho médico-privatista, o Ministério da Saúde
desenvolvia estratégias de mudança desse modelo assistencial, passando a incentivar a organização da Atenção Básica, por meio do Programa Saúde da Família (PSF), fruto da combinação de dois programas: o
de mesmo nome (iniciado em 1994 e expandido a partir de 1995) e o
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS, de 1991). Baseado no princípio de vigilância em saúde, o Programa caracterizava-se pela atuação
multiprofissional e interdisciplinar, responsabilidade integral sobre a
população de residência na área de abrangência das Unidades de Saúde. Fundamentado no vínculo entre os profissionais e as famílias da
região adscritas, propunha a reorientação da assistência prestada e um
novo modelo de funcionamento da Atenção Básica, com assistência integral e contínua, condizente às necessidades da população (BRASIL,
1997).
A desarticulação entre a prefeitura da cidade de São Paulo e o governo estadual ficou ainda maior. Importante ressaltar que, sendo São
Paulo uma capital, a rede municipal de saúde não era exclusivamente
local, abrigava muitos equipamentos e serviços de alcance regional, indispensáveis para o sistema de referência, de acesso a serviços de maior
complexidade à população dos demais municípios do estado. Mas, por
outro lado, a cidade mantinha duas redes públicas – uma municipal e
uma estadual – com serviços de atendimento ambulatorial, de apoio
diagnóstico-terapêutico e de internação, não integrados. No processo de
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descentralização, diretriz do SUS, que previa a municipalização, o PAS
seguia outra lógica. Por outro lado, era esperado que o estado assumisse
a coordenação e articulação regional da política de saúde, mas mantevese ainda como provedor de serviços.
Em 1996, a Secretaria Estadual desenvolveu o Projeto Qualidade
Integral à Saúde (QUALIS) na cidade de São Paulo. A primeira etapa
(QUALIS I-PSF) aconteceu no Distrito de Saúde de Itaquera, na região
leste da cidade com 55 equipes de saúde da família. A segunda etapa
foi implantada posteriormente, em 1997, nas regiões sudeste e norte da
cidade (QUALIS II-PSF) (LANCETTI, 2001).
Para a região FÓ/Brasilândia, este projeto trouxe a oportunidade de
reconstrução da rede de saúde, desmontada depois do surgimento do
PAS. Sob a coordenação de Capistrano Filho (1999), que vinha da experiência de Santos – a primeira cidade brasileira sem manicômios – as raízes do QUALIS II-PSF foram plantadas nas regiões onde a participação
de múltiplos atores (gestão, profissionais e usuários) se fazia presente.
É a partir de tais raízes que floresce uma relação de respeito entre médicos, enfermeiras e agentes comunitários. É a partir delas
que melhor se compreende a cultura sanitária predominante na
população, fruto da acumulação acrítica de saberes julgados científicos no passado, mas também resultantes de esforços ingentes
para sobreviver em meio a toda sorte de provações e adversidades.
Conhecer o que há de útil e eficaz no saber da população foi uma
decorrência natural desses contatos, bem como o afã de legitimar aquelas práticas que dão resultado, mas não são reconhecidas, usando o método científico. Essa é uma das características
diferenciais do PSF paulistano em implantação. (CAPISTRANO
FILHO, 1999, p. 92.)

“Mais fazejamento do que planejamento.” Essa era a expressão criada por Capistrano Filho que dava o tom do fazer mais e não ficar preso às burocracias dos planejamentos (LANCETTI, 2001). Esse estilo de
gestão se opôs ao excesso de planejamento e entraves burocráticos que
dificultam tantos projetos na área da saúde.
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Na saúde mental, o projeto teve inicialmente duas estratégias: participação dos profissionais da área em reuniões com as Equipes de Saúde
da Família para a escolha dos casos considerados mais graves e realização de atividades de sensibilização por meio de sociodrama (ALMEIDA
e CAMPOS, 2015).
O projeto abrangeu três unidades de saúde da STS FÓ/Brasilândia:
UBS Vila Penteado, UBS Vila Galvão (Dr. Augusto Leopoldo Ayrosa
Galvão) e UBS Vila Ramos que, juntamente com as UBS da STS Casa Verde/
Cachoeirinha, formavam um total de 22 Equipes de Saúde da Família.
Tendo em vista as condições desfavoráveis da política municipal
(PAS), foi necessária a constituição de uma parceria para a contratação
dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que foi firmada entre a Fundação Zerbini e a Secretaria de Saúde do Estado. Os demais profissionais
que participaram do programa já trabalhavam na rede.
A implantação do QUALIS II/PSF começou pela mobilização da comunidade. Cada um dos bairros, conjuntos habitacionais e favelas teve a
oportunidade de reunir seus moradores, de conhecer detalhadamente as
propostas e de debatê-las com os técnicos responsáveis pela construção
do programa. Além disso, cada técnico teve a oportunidade de conhecer
a história das comunidades, suas formas de convivência e organização, a
hierarquia de seus problemas estabelecida por quem os sofre, as frustrações, bem como suas aspirações.
E então, nesse processo, a comunidade da UBS Vila Penteado, que era
uma unidade do Estado totalmente sucateada, junto aos profissionais
de saúde começam a fazer uma avaliação do seu território, visando a
possibilidade de implantação do Programa Saúde da Família. (Depoimento Dra. Jurema Westin, Oficina de Escrita.)
Como gerente da Unidade Vila Espanhola, começamos em 1998 a
efetivar o Programa Saúde da Família, de forma muito consistente.
As equipes voltavam a ir para o território, e nas reuniões com a comunidade, começa a dar-se conta que as Unidades com PSF eram
cercadas por outras que faziam atendimento ambulatorial, eram uma
ilha no caos da saúde pública do país, do município e daquela região.
(Depoimento de Dra. Jurema Westin, Oficina de Escrita.)
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O trabalho do ACS estava direcionado aos seguintes indicativos:
1) procura pelo usuário no local onde vive; 2) reconhecimento de cada
pessoa, cada família pelo nome e pela sua história; 3) resolução ao máximo de problemas na região, para evitar os encaminhamentos excessivos
e não resolutivos; 4) coletivização das ações em saúde; e 5) centralização
do trabalho na equipe e não no médico (LANCETTI, 2001).
Na Saúde Mental, as equipes eram formadas por seis profissionais
que operavam como equipe volante. O trabalho era organizado por referência de duplas ou trios de profissionais (psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psiquiatra) para cada Equipe de Saúde da
Família (ALMEIDA e CAMPOS, 2015).
Trabalhava-se com três noções básicas: grupo, território e responsabilização. Havia também a liberdade para inventar e desenvolver diferentes ações no território que fossem capazes de criar redes ou nichos
de solidariedade passíveis de contribuição para o desenvolvimento de
intervenções das equipes. Segundo Capistrano Filho, “Realizar, dia após
dia, esse trabalho enérgico requer uma entranhada ética de responsabilidade” (1999, p. 53).
Com o término do PAS e a implantação dos primeiros PSF, a presença da universidade retorna aos serviços5. O contato dos estagiários
com a realidade encontrada nas Unidades força-os a rever seus projetos
de intervenção.
Na UBS Vila Espanhola, por exemplo, tinha um índice de violência
muito grande, a maior causa de óbitos era causas externas: não era
por doenças crônico-degenerativas ou por enfarto, era por morte matada. Quando chega o estágio de Fonoaudiologia em 1999, a gente
começa a trabalhar uma ótica da integralidade. Ela vem e ajuda a
ampliar o olhar do profissional que esta lá. Com as oficinas de linguagem dos estagiários, a gente descobre casos de violência, pois era
ali que as crianças começam a contar algumas coisas; era muito interessante. Mas quando os estagiários chegavam e conheciam a reali5.

A PUC-SP tinha estágio de serviço social nas unidades desde a década de 1980, mas foram
interrompidos com a implantação do PAS.
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dade que iam enfrentar, tinham que fazer 300 mil adequações nos seus
projetos de intervenção. Eram situações de extrema vulnerabilidade.
(Depoimento Dra. Jurema Westin, Oficina de Escrita.)

Naquele período, apenas a Secretaria Estadual de Saúde (SES) era
capaz de apoiar o PSF na cidade, pois o processo de municipalização não
tinha começado e com isso ela detinha a gestão e a gerência de parte dos
equipamentos da Rede de Atenção Básica. A partir de 2001, sob a gestão
da prefeitura com Marta Suplicy (2001-2004), o município retoma o processo de implementação do SUS e sua municipalização (MENDES, 2007).
Com a nova gestão, em seis meses, desmontou-se o PAS, possibilitando que os funcionários retornassem para suas unidades de origem.
Com a reforma administrativa6, a gestão investiu nos serviços de saúde
e, em 2002, toda a rede de Atenção Básica passou a se submeter à autoridade sanitária municipal. Nesse momento, a rede da FÓ/Brasilândia
contava com: um Ambulatório de Especialidade, sete UBSs, um laboratório, um Centro de Referência do Trabalhador, um Centro de Referência DST/AIDS, uma Unidade de Vigilância em Saúde (UVIS) e um
Centro de Convivência Infantil. Somavam-se, ao todo, 45 equipes de
PSF na região7.
Alguns espaços coletivos foram instituídos, como o Fórum de Saúde Mental, que depois passou a ser chamado de Fórum dos Trabalhadores da Saúde (tentativa de ampliar a participação de assuntos outros
que não somente a Saúde Mental, uma vez que o NASF recém-chegado
contava com investimentos em outras áreas, como Reabilitação que
até então haviam sido pouco investidas) e permaneceu ativo até 2012
(ALMEIDA e CAMPOS, 2015).
6.

A reforma administrativa resultou na divisão do município de São Paulo em 31 subprefeituras
e 32 coordenadorias de saúde. Na região da FÓ/Brasilândia, foi criada uma coordenadoria de
saúde subordinada administrativamente à subprefeitura.

7.

Em 2001, ocorre implantação das equipes de Saúde da Família em parceria com ONG Associação Saúde da Família, nas Unidades Jardim Guarani, Jardim Icarai, Brasilândia, Cruz das Almas
e Jardim Vista Alegre. A região já contava com 14 equipes de Saúde da Família da parceria
Qualis/Fundação Zerbini (Vl. Ramos, Galvão e Penteado) e 11 equipes do Qualis próprio do
Estado (Vl. Terezinha, Jd. Paulistano e Brasilândia), além de 3 equipes de PACS, 2 no Jardim
Vista Alegre e 1 no Silmarya Rejane M. de Souza.
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Anos 2000 e hoje: destaques do território da FÓ/Brasilândia
Depoimentos dos trabalhadores mostram que as mudanças que
aconteciam nas políticas de saúde do território não se davam sem que a
comunidade comparecesse com suas demandas e reivindicações.
A história da construção e da implementação das Unidades de Saúde
estão intimamente relacionadas a processos de reivindicação popular para
que as políticas sociais (saúde, educação, etc.) chegassem a localidades
onde a população não tinha acesso. No caso da UBS Silmarya, a implementação da Unidade, nos anos 1990, contou com grande pressão popular, que requisitava, também, a implantação de unidade escolar no mesmo
território. Em 2003, novas mobilizações reivindicavam, nesse momento, a
implementação de PSF no Jardim Damasceno, bairro vizinho8.
Ainda que diferentes gestões municipais tenham desenvolvido modelos assistenciais dissonantes aos princípios e diretrizes do SUS, as comunidades não deixaram de lutar pelo que consideravam seus direitos.
Para além da implementação de serviços, as mobilizações comunitárias,
em diferentes momentos, pleitearam um maior poder decisório sobre a
gestão dos serviços que utilizavam, exigindo, por exemplo, a permanência de profissionais que consideravam sintonizados às suas necessidades
nas unidades de saúde. Uma mobilização comunitária nos anos 1990
garantiu que a gerência da UBS Maria Cecília Donnangelo não fosse imposta pela gestão do então prefeito Maluf.
Os movimentos populares precederam à formação dos Conselhos
Gestores. Naquela época, houve uma eleição marcante para o movimento popular de toda a região Norte, quando então seus membros foram
eleitos com mais de 11.000 votos. Segundo os depoentes, isto ocorreu
por volta de 1997/1998, quando somente havia um Conselho Gestor,
que era o do Conselho Regional da Saúde do Trabalhador.
Com a municipalização da saúde em 2001, ressurgiram Conselhos
Gestores. No início de 2002, a promulgação da Lei n. 13.325, que instituía os Conselhos Gestores nas Unidades Básicas de Saúde, propulsionou a criação dos mesmos na região. Em um primeiro momento, houve
8.

Que até esta data não foi implantado.
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um processo de formação e divulgação sobre a proposta e a importância
do Conselho Gestor para o serviço; em seguida, cada Unidade passou a
organizar e constituir o seu Conselho. Serviços começaram a ser criados ou ampliados e teve início a informatização da rede. No decorrer
dessa gestão, houve a oportunidade de participação social e o diálogo
dos Conselhos Gestores com a administração pública, conseguindo-se
avanços para a ampliação da rede de serviços.
Desde 2001, há uma articulação entre os trabalhadores de saúde
que participam da condução da política de saúde no território, por meio
do Fórum de Saúde Mental e do Fórum dos Trabalhadores da Saúde, que
se reúnem sistemática e itinerantemente nas UBSs, discutindo questões
dos processos de trabalho em cada unidade e a Saúde Mental na Atenção
Básica.
Esses Fóruns chegaram a fazer quatro grandes encontros entre os
serviços da região, em cinco anos consecutivos, nos quais debatiam e
ratificavam as mudanças que cada serviço produzia em direção aos princípios do SUS. Os Fóruns tiveram sustentação graças aos modos de participação do território desde os seus primórdios.
Com o PSF, a rede de saúde começou a forjar um movimento de
articulação intersetorial no Fórum dos Direitos da Criança e pôde instituir o Fórum de Saúde e Educação; uma articulação entre trabalhadores
da Saúde e da Educação em cogestão, desdobrando-se posteriormente
no Fórum da Infância e da Adolescência que se mantém até hoje. Ambos deram origem ao Fórum Municipal da Infância e Adolescência. Essa
rede de saúde pôde acolher também a Política Nacional de Humanização
(PNH) trazida para o território, incentivada pelo movimento potente de
SUS que nele existia.
Na região Norte, um dos primeiros conselhos formados foi o do
Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Depois, foi criado em
20029 o Conselho da Coordenadoria FÓ/Brasilândia (hoje Supervisão
Técnica de Saúde FÓ/Brasilândia), concomitantemente aos Conselhos
das Unidades.
9.

O SUS foi instituído em 1990, mas apenas em 2002 os Conselhos foram criados na região.
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Naquele momento, as reuniões sempre tinham um número grande
de participantes, em qualquer horário ou dia da semana. No início, não
havia Curso de Conselheiros, como há atualmente. O que garantia a participação das pessoas era a vontade de participar e aprender, bem como
o compromisso com a construção de mudanças.
Hoje, o Conselho Gestor da Supervisão da Freguesia do Ó e Brasilândia10 tem como objetivo central exercer o controle social neste território, por meio de proposições, acompanhamento e fiscalização das
políticas públicas de saúde e respectivos recursos financeiros.
Os participantes das Oficinas consideram que, quando foram criados os Conselhos Gestores, havia uma participação mais intensa que foi
diminuindo ao longo do tempo, em grande parte no segmento trabalhador e também no segmento usuário e, atualmente, há um desencantamento e um desânimo muito grande entre os participantes ou potenciais
participantes e há até dificuldade para se preencher as vagas nos Conselhos. Para alguns profissionais, a gestão da saúde pelas Organizações Sociais (OSS) tem provocado o desmantelamento do SUS e o sucateamento
das Unidades que ainda possuem administração direta do município.
As contradições da atual administração, no tocante à participação
popular, têm gerado uma consequência ainda pior que é o da população e os conselheiros de unidades ou de supervisões começarem a se
voltar contra o Conselho Municipal. Tem ficado claro que a política
de governo de fatiar a cidade por meio das OSS, para gerenciar os
serviços de saúde, tem provocado desunião e frustração nos trabalhadores, principalmente da administração direta. Podemos verificar
isso nas discussões dentro dos próprios Conselhos e também dentro
das próprias unidades de saúde, gerando doenças emocionais e físicas
nos trabalhadores públicos e/ou privados. (Depoimento de Maria.Luiza Santa Cruz, Oficina de Escrita.)

As mobilizações populares e, da mesma forma, a constituição de
Conselhos Gestores reafirmam o princípio da gestão participativa, que
10. Composto por 48 membros: 24 usuários, 12 titulares e 12 suplentes; 12 trabalhadores, sendo 6
titulares e 6 suplentes; e 12 gestores, sendo 6 titulares e 6 suplentes.
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visa a participação popular nas relações com as políticas de saúde e rompem com posturas autoritárias de imposição do saber médico que deslegitimam as comunidades locais, nas suas reivindicações e lutas. Com
isso, pretende-se aproximar os serviços de saúde dos interesses da população atendida, e incluí-la como ator fundamental na formulação e
implementação das políticas de saúde.

A Saúde Mental e a Atenção Básica
O Ambulatório de Saúde Mental da Brasilândia, que atendia todo
município de São Paulo e, às vezes, outros municípios, no processo de
municipalização dos serviços, e a partir da Lei n. 10.216/2001 da Reforma Psiquiátrica, tornou-se Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II).
Deveríamos [equipe de saúde mental] cuidar dos casos mais graves: drogadição, suicídio, psicose e violência. Entrávamos nos
domicílios com a ajuda do agente comunitário e, sem combinar
horário com a família, chegávamos de surpresa e reuníamos todos
os que ali estivessem. Não nos responsabilizamos sozinhos, nem
a Equipe de Saúde da Família, nem a Saúde Mental, mas vamos
tentar uma responsabilização em conjunto também com as outras
instituições que atendem às mesmas pessoas, sejam escola, Vara
da Infância, Conselho Tutelar etc. (...) O modelo era novo, tinha
muita resistência, mas depois teve muito impacto. É hábito do
profissional médico dizer que ele não dá conta de saúde mental e
que a equipe volante de saúde mental não era resolutiva, como se
um problema de saúde mental resolvesse como uma extração de
dente. Não, é um processo, é tratamento, é acompanhamento. (...)
Com isso, a equipe de Saúde Mental foi para o território. O PSF
teve dificuldade, mas a gente foi construindo um jeito de fazer.
O fórum quinzenal, que acontece desde 2001, era itinerante nas
Unidades Básicas de Saúde. Aliás, não só nas Unidades Básicas; já
organizamos fórum no Hospital, no Pronto-socorro, em vários lugares. Vamos rodiziando as Unidades e a Unidade que recepciona
é quem coordena o nosso trabalho, a reunião ali, a roda de conversa naquele dia. Isso dá um formato sempre novo à conversa. (...)
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A gente aproveita a experiência que acontecia nas três unidades
com a equipe de saúde mental de apoio ao PSF e vamos ampliando
esse modelo. Se formou como se fosse uma grande equipe de saúde mental, com profissionais do CAPS e das Unidades, que se reuniam no Fórum de Saúde Mental e pensavam o matriciamento das
UBSs. A gente pega a experiência que já existia nas equipes de PSF,
com duplas que matriciavam a equipe, e vai ampliando esse modelo para todo o território Brasilândia. (...) Foi bem interessante.
Apesar dos profissionais dizerem que não davam conta, teve uma
boa parte das pessoas das unidades que foram fazendo junto e
que iam reconhecendo que podiam fazer. Faziam e tinham apoio.
Tinha resistência, mas tinha resultados. A gente tinha enfermeira
“mentaleira”, auxiliar “mentaleira”, gerente fazendo acolhimento.
(SANTA CRUZ, 2009.)

Os anos finais da gestão municipal de Marta Suplicy e o início da
gestão seguinte Serra-Kassab (2005-2008) foram marcados por reformulações políticas e mudanças nas coordenadorias de saúde, que resultaram na retração dos investimentos que vinham sendo feitos. No entanto,
em função da consolidação das experiências das articulações dos serviços da região, o trabalho seguiu.
Em 2007, as Unidades gerenciadas pela Fundação Zerbini terminaram o convênio, que foi assumido pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)11, mesmo com as manifestações feitas
pelos serviços na Secretaria de Saúde e no Conselho Municipal. No mesmo ano, foram criadas as AMAs Jardim Paulistano e Jardim Ladeira Rosa.
Em Março de 2007 entrou a SPDM, que desinvestiu a equipe de saúde mental. O que ajudou a sustentar foi justamente a circulação que
havia com o Fórum de Saúde Mental e a articulação que havia anteriormente com o território e com a Atenção Básica. Os profissionais
continuaram, mas não havia diretriz, não havia coordenação. (Depoimento de Maria Luiza Santa Cruz, Oficina de Escrita.)
11. Organização Social que realiza gestão de alguns serviços de saúde (www.spdm.org.br).
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Paralelamente à trajetória das equipes de saúde mental, os serviços
especializados da saúde mental foram progressivamente se expandindo: em 2008, houve a criação de Residência Terapêutica masculina; em
2009, do CAPS II infanto juvenil Brasilândia; em 2011, com o CAPS AD
(que tornou-se CAPS III em 2013) e, em 2012, com a implantação de
dois serviços terapêuticos especiais.
Em 2008, houve também o início da experiência da Política Nacional de Humanização, com os objetivos de divulgar e propiciar discussões de seus dispositivos e métodos nos serviços de saúde do território.

A incorporação do NASF
Em 2008, com a incorporação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) à Atenção Básica, o trabalho consolidado pelas equipes
volantes de saúde mental encontrou reconhecimento, fortalecimento e
expansão: o acompanhamento que era feito em três unidades se estendeu a todo o território. O que era um projeto se transformou em política
pública.
A composição das equipes foi diversificada de acordo com as necessidades de cada território, no entanto, conforme disposto na Portaria
GM n. 154, de janeiro de 2008, cada equipe NASF desenvolveria, entre
outras, ações no campo da Saúde Mental, devendo-se integrar à rede
de atenção já existente no intuito de viabilizar/reforçar os processos de
reinserção social (BRASIL, 2008).
Foram implantadas treze equipes de NASF na Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Norte, sendo cinco dessas na STS da Freguesia
do Ó/Brasilândia. Tais equipes substituíram as equipes de Saúde Mental
do Projeto QUALIS e o arranjo anteriormente feito pelos trabalhadores
da rede para apoiar as UBS.
Atualmente, os NASF são compostos por, no mínimo, cinco profissionais (entre psicólogo; assistente social; farmacêutico; fisioterapeuta;
fonoaudiólogo; educador físico; nutricionista; terapeuta ocupacional;
médico ginecologista; médico homeopata; médico acupunturista; médico pediatra; e médico psiquiatra) que são escolhidos pela gestão a partir
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da avaliação da demanda da comunidade. Cada NASF deve acompanhar, no máximo, nove equipes de Saúde da Família (SF), com as quais
deve criar espaços de discussão para gestão do cuidado, por exemplo,
por meio de reuniões e atendimentos compartilhados. Desta maneira, o
NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas
apoio às equipes de SF.
A referência do cuidado para os usuários do SUS, portanto, permanece sendo as equipes de saúde da família. A equipe NASF não assumiu esta referência, nem se caracterizou como um segundo nível de
atenção para o qual o usuário possa ser encaminhado. O que norteia o
trabalho do NASF é o Apoio Matricial, que, segundo Campos (1999), é
uma estratégia de retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico,
cujos principais objetivos são apoiar, ampliar e qualificar o processo de
produção do cuidado, diversificando as condutas eficazes para cada caso
singular, isto é, abrangendo as possibilidades de clínica ampliada.
Os apoiadores matriciais devem acompanhar as atividades das
equipes de referência, auxiliando-as na proposição de processos de cogestão do trabalho em equipe e invenção de novas estratégias de ação
no território que permitam um cuidado integral e singular dos sujeitos
e grupos.
A responsabilização compartilhada entre as equipes SF e a equipe
do NASF na comunidade prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contrareferência,
ampliando-a para um processo de acompanhamento longitudinal
de responsabilidade da equipe de Atenção Básica/Saúde da Família, atuando no fortalecimento de seus atributos e no papel de
coordenação do cuidado no SUS. (BRASIL, 2008, p. 02.)

Cabe ao NASF, na lógica do matriciamento, a responsabilização compartilhada dos casos com as equipes de saúde da família. Com isso, propõe-se a reorientação das práticas de encaminhamentos para níveis de
maior complexidade, que muitas vezes são operadas na lógica da desresponsabilização do profissional pelo acompanhamento de casos que ainda
poderiam ser resolvidos na atenção básica. Neste sentido, é possível pro– 49 –
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por que a equipe de apoio matricial seja referência técnico-pedagógica
para a equipe de saúde da família e nunca de seus usuários. Isto porque,
caso se tornem referências especializadas, estas estariam na lógica da média complexidade, atuando no território (CAMPOS, 1999). O risco de
ancorar o apoio matricial na lógica do referenciamento especializado repercute, ainda, em uma questão macrodeterminante para a saúde.
Neste âmbito, vale destacar que o Sistema Único de Saúde, ao ter
como princípios norteadores a universalidade, a integralidade e a equidade, propõe um modelo de organização societária antagônico ao modelo neoliberal de Estado, o que parece justificar os constantes entraves
políticos e coorporativos para sua implementação (CHAUÍ, 1994).
As equipes NASF hoje também são importantes parceiras do trabalho realizado em conjunto com a PUC-SP nas organizações de espaços
de discussão e produções acadêmicas de estudantes que fazem a formação no SUS.

Política Nacional de Humanização (PNH)
Outra intervenção no território que vale destacar foi o apoio institucional proposto pela PNH/MS (2008). Para a região, foi proposto o
curso Apoiadores Institucionais na Política Nacional de Humanização
que formou profissionais dos hospitais e da Atenção Básica. A partir
desta formação, iniciou-se o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)
que foi fortalecido em 2010 com o apoio de consultores da PNH/MS
(ALMEIDA e CAMPOS, 2015).
Em seguida, foi criado o Fórum de Redes, que reuniu os serviços
de saúde do território e fora dele (que eram referências dos usuários da
região), Grupo de Trabalho de Saúde Mental que teve como objetivo
construir um Projeto Ético-político em Saúde Mental e o Grupo Gestor
FÓ/Brasilândia com o objetivo de aproximar gestores da administração
direta com gestores dos parceiros (OSs) (ALMEIDA e CAMPOS, 2015).
A PNH ajudou a consolidar grupos com múltiplas participações, desde planejamento ao acompanhamento de ações no território, estimulou o
diálogo sobre práticas de gestão e de planos de intervenção, propiciou o
aumento do engajamento e corresponsabilização dos profissionais envol– 50 –
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vidos, democratizou as decisões e projetos na rede e aumentou a aproximação dos conselhos locais de saúde (ALMEIDA e CAMPOS, 2015).
Mais recentemente, a partir da implementação do NASF, a Supervisão Técnica de Saúde vem apoiando o Fórum de Reabilitação, criado em
2012. Este vem contribuindo para uma maior articulação dos serviços
da rede na linha da atenção integral à pessoa com deficiência. Essa integração é condição necessária para o acesso desse segmento populacional
aos serviços de saúde segundo suas necessidades, bem como a coordenação e continuidade dos cuidados em saúde. O Fórum reúne as equipes do NASF da Associação da Saúde da Família da STS FÓ/Brasilândia
e STS Casa Verde e os profissionais da atenção especializada (Centro
Especializado de Reabilitação (CER) FÓ/Brasilândia, Núcleos Integrados
de Reabilitação (NIR) Maria Cecilia Donnangelo, Hospital Municipal
e Maternidade Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva – Maternidade
Escola Vila Nova Cachoeirinha e outras instituições do campo da saúde
e intersetoriais no objetivo de promover o trabalho em rede.
Hoje, com a municipalização, a rede de saúde está voltada para
ações no território de articulação dos serviços especializados à atenção
básica, na perspectiva de apoiar as Equipes de Saúde da Família no exercício da coordenação e continuidade do cuidado. Há um investimento
também na intersetorialidade e no enfrentamento dos inúmeros desafios
de um território que abriga população em estado de grande vulnerabilidade.
A parceria com a PUC-SP por meio dos estágios, pesquisas e projetos (Pró-Saúde, PET-Saúde Mental, PET-Redes) tem propiciado a troca
de saberes e a colaboração mútua e caminha junto nessa história de luta
de defesa do SUS e com a perspectiva assumida por ambos – ensino e
serviços – de buscar contagiar novos atores para o trabalho num sistema
de saúde que, apesar das dificuldades de financiamento, tem dado certo.
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O território sanitário da Freguesia do Ó/
Brasilândia e o lugar do território na
integração ensino-serviço
Elisa Zaneratto Rosa; Ricardo Silva Pinto; Maria Cristina G. Vicentin; Dayse A. B. Silva1

Introdução
Uma decisão estratégica que orientou o planejamento e o desenvolvimento do Programa de Reorientação da Formação Profissional em
Saúde (Pró-Saúde) e do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde
(PET-Saúde) pela PUC-SP e a Supervisão Técnica de Saúde Freguesia
do Ó/Brasilândia foi a escolha do eixo da territorialização como organizador das ações. Esse eixo transversal suscitou um campo comum de
estudos, discussões e perspectiva, que permitiu orientar e adensar as
práticas por nós implementadas.
A escolha se deu por várias razões: a) de um lado, por demanda da
própria Supervisão de Saúde, que identificava a necessidade de maior
vinculação entre o diagnóstico do território e a planificação das ações
em saúde; b) de outro lado, entendíamos – a partir das diretrizes das
Reformas Sanitária e de Saúde Mental – que a territorialização é uma estratégia central para as políticas de saúde, seja em sua concepção sociopolítica, seja como metodologia capaz de operar mudanças no modelo
assistencial e nas práticas sanitárias vigentes.
1.

Este texto foi construído com subsídios produzidos a partir de Oficinas de Escrita que reuniram
trabalhadores da rede de saúde da região FÓ/Brasilândia e tutores educacionais contratados
no âmbito do Pró-Saúde II da PUC-SP, com a finalidade de favorecer a sistematização das experiências de integração ensino-serviço. Agradecemos especialmente a presença nas Oficinas
de Escrita de Rita Diógenes (articuladora de Saúde Mental), Ana Maria Thomé (então gestora do
CAPS Adulto), Marcia Flora (gestora do CECCO), que trouxeram conteúdos importantes para o
desenvolvimento deste texto. Falas textuais advindas destas experiências estão referidas como
“Oficina de Escrita”.
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Como sinaliza Ferreira Neto (2011), a noção de territorialização é
também um guia central para as políticas públicas, especialmente desde a Constituição de 1988, quando o desenho traçado para as políticas
sociais preconizava a descentralização, a municipalização e a territorialização das ações para um país com dimensões continentais. Em tal
reordenamento, o território, dada sua função determinante na vida das
populações, passa a trazer uma nova “perspectiva redistributiva de gestão das ações das políticas sociais” (p. 65). A saúde foi precursora da
descentralização, com o Sistema Único de Saúde (SUS), política que tem
adotado de forma sistemática a lógica territorial dos serviços.
De fato, o SUS pressupõe a criação de estratégias que promovam o
acesso universal à saúde (especialmente para aquelas populações mais
vulneráveis) e a integralidade do cuidado que leve em consideração a
complexidade dos territórios existenciais dos usuários. Essas tecnologias de cuidado com base nos territórios de vida dos usuários têm sido
implementadas em dois sentidos: com o objetivo de cobrir uma extensão
territorial maior, para, na lógica da “busca ativa”, alcançar grupos populacionais vulneráveis; e com o propósito de construir a singularização
das ações, incluindo populações tradicionalmente refratárias às ações de
saúde (LEMKE, 2011). É o caso da Estratégia Saúde da Família (ESF),
que busca efetuar ações de cuidado no território de existência dos usuários, produzindo novos agenciamentos destes sujeitos, “traçando linhas
que mudam o território dos sujeitos” (LANCETTI, 2010).
É o caso, ainda, da articulação de projetos terapêuticos na rede de
atenção psicossocial e/ou nos encontros intersetoriais2, quando se privilegia a lógica do território do usuário e os serviços pelos quais ele transita
mais do que sua localização geográfica na rede (Oficina de Escrita, 2014).
Com Yasui (2010), entendemos que o cuidado em saúde se faz com
pessoas e em um determinado lugar, ou seja, se faz em um território. Em
diálogo com o geógrafo Milton Santos, Yasui (idem) entende o território como um objeto dinâmico, vivo, de inter-relações, quando há uma
inseparabilidade estrutural, funcional e processual entre a sociedade e
2.

Encontro entre diversos serviços e/ou redes de atenção orientados por uma direção comum,
com tarefas distintas e complementares, atuando de forma corresponsável.
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o espaço geográfico: o território implica a construção e a transformação
que se dão entre os cenários naturais e a história social que os homens
inscrevem e produzem. Trata-se da memória dos acontecimentos inscrita nas paisagens, nos modos de viver, nas manifestações que modulam
as percepções e a compreensão sobre o lugar. É a relação que surge dos
modos de apropriação e de alienação deste espaço e dos valores sociais,
econômicos, políticos e culturais ali produzidos – modos múltiplos,
contíguos, contraditórios; modos de construção do espaço, de produção
de sentidos no lugar em que se habita, ao qual se pertence por meio das
práticas cotidianas (p. 127).
No entanto, como alertam Lancetti (2010) e Lemke (2011), o mero
deslocamento em um plano extensivo do território (macropolítico) não
garante mudança no plano intensivo (micropolítico) das práticas e dos
territórios subjetivos dos usuários, muito menos a ruptura com lógicas
normativas e reducionistas que se quer combater. Ao contrário, o deslocamento espacial pode ser, como bem sabemos, uma estratégia de refinamento e capilarização do controle das populações (LANCETTI, 2010;
LEMKE, 2011; YASUI, 2010). E, mais ainda, os limites desenhados pelo
poder público muitas vezes não coincidem com o território vivido pela
população.
De fato, como sinaliza Ferreira Neto (2011), quando as políticas
territoriais são implementadas pelo poder público, o uso administrativo,
muitas vezes artificial, pode desconsiderar aspectos socioculturais locais, produzindo uma regionalização, mais do que uma territorialização.
Trata-se de noção que atende a direções por vezes convergentes, por
vezes divergentes.
Essa tensão entre o território formal e o território vivo se faz também presente na rede de saúde da Vila Brasilândia. Como dizem seus
protagonistas, “o território administrativo-sanitário tem fronteira, tem
endereço, é mais engessado, quase imutável e cobra registros, produções. O território formal homogeneíza, é frio, não considera história,
processo. Já o território existencial é informal, tem fronteiras borradas,
é mais suscetível a transições, é mutável, mais arredio às lógicas de produção e de mensuração. Tem vida, tem história. É menos marcado pela
gestão” (Oficina de Escrita, 2014).
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Se a organização do trabalho em saúde conecta o trabalhador a um
território formal (por exemplo, na forma da população adstrita), seu
engajamento aparece no contágio com o território vivo:
Se ficássemos só no formal, seria insuficiente.
Na Brasilândia, existe uma contratualidade nas ações. A forma como a
população se organiza (rede comunitária), numa presença ativa, impede
que os trabalhadores reduzam sua ação ao território formal.
A vulnerabilidade nos convoca. A capacidade de sobrevivência, a potência e a criatividade nos encantam.
O macro é importante por indicar um caminho a seguir, um sentido a se
imprimir dentro de uma lógica e de metodologias próprias, mas ele, por
si só, é insuficiente. O diálogo macro-micro é imprescindível, porque na
sua ausência o serviço que opera numa lógica normativa será um serviço morto, operando sem um sentido, sem um propósito e sem vínculo
com os sujeitos do território, e por isso tudo reproduzindo uma lógica
reducionista. (Oficina de Escrita, 2014)

No Pró-Saúde e nos PETs (Saúde Mental e Rede), o território foi
considerado em diferentes dimensões:
a) enquanto dimensão geográfica e sociopolítica, que deve orientar
nossas ações no trabalho e na formação em saúde, entendemos
o Pró-Saúde e os PETs como articuladores das ações da universidade no território da Supervisão Técnica FÓ/Brasilândia. Deste
modo, os Projetos foram oportunidades de “territorialização” da
universidade em contraposição à dispersão e à fragmentação de
outras práticas de ensino, extensão e pesquisa (muitas vezes,
pulverizadas na cidade). Trabalhamos para: 1) articular as ações
que a universidade já desenvolvia no território, por meio de estágios em diferentes tipos de serviços – Centro de Convivência e
Cooperativa (Cecco); Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);
Ambulatório de Especialidades, Unidade Básica de Saúde;
2) para articular projetos de pesquisa e extensão com as demandas/
necessidades do território; 3) para fazer a inserção dos estudantes em seus percursos formativos a partir do território (privile– 56 –
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giando o conhecimento do território e sua inserção ainda que
dentro de um serviço na relação com o mesmo);
b) enquanto dimensão conceitual, propondo espaços e processos de
formação (oficinas e seminários) com foco na polissemia de saberes sobre território (geografia, psicologia social, saúde coletiva);
c) enquanto dimensão metodológica que nos engajou no desenvolvimento de práticas de trabalho em saúde que tomassem o território como vetor central. Assim, trabalhamos com a perspectiva
do georreferenciamento como ferramenta para o planejamento
em saúde; e também com os mapas de itinerários de cuidado
(na forma de ecomapas), como ferramentas para pensar/fazer o
cuidado em saúde. Os ecomapas trabalham em relação estreita
com o território, e foram fundamentais nas duas experiências do
PET-Saúde que empreendemos entre 2012 e 2014.
Este preâmbulo não visa dar conta de uma discussão conceitual
sobre território, mas apenas sinalizar a importância desta dimensão para
o agir em saúde. A ação deve se orientar não apenas pelas tecnologias e
saberes das várias profissões de saúde, mas pelos fluxos administrativos,
políticos, sociais, comunicativos, afetivos, dentre outros, do território.
Neste texto, apresentamos o território sanitário da FÓ/Brasilândia numa
dupla perspectiva: a das características de sua população (com base em
dados demográficos) e a da organização da rede de saúde de forma a
contextualizar o lócus desta experiência de integração ensino-serviço.

O território da Freguesia do Ó/Brasilândia
O território correspondente à Supervisão de Saúde da Freguesia do Ó/
Brasilândia é constituído por dois Distritos Administrativos de mesmo
nome, respectivamente, que compõem a Subprefeitura Freguesia do Ó/
Brasilândia.
Esta região situa-se ao norte do município de São Paulo e abrange uma
área de 31,5 km2. Segundo dados da prefeitura de São Paulo (SÃO PAULO,
2010a), a população total dos dois distritos em 2010 era de 407.245 habitantes. Na Imagem 1, destacamos a região no mapa de São Paulo.
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Imagem 1: Destaque da Região Freguesia do Ó/Brasilândia3.
3.

Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/mapa/index.php?p=14894>. Acesso em: 05 nov. 2015.
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Na Brasilândia, cuja área corresponde a 21 km², concentram-se
264.918 habitantes4, ou seja, pouco mais de 65% da população da região (SÃO PAULO, 2010a). A ocupação do território teve início próximo aos limites do distrito da Freguesia do Ó, inicialmente por meio de
loteamentos regulares para população de média renda.
O loteamento da Vila Brasilândia ocorreu em 1947, originando-se
de um antigo sítio pertencente à família de Brasílio Simões (Imagem
2). Este, posteriormente, vendeu para a Empresa Brasilândia de Terrenos e Construções, que explorou até pouco tempo atrás a venda dos
lotes. Os primeiros moradores do loteamento vieram principalmente
das moradias populares e cortiços existentes no centro e que foram demolidos para dar lugar às avenidas São João, Duque de Caxias, Ipiranga, durante gestão do prefeito Prestes Maia. Começava assim a história
de um bairro marcado pela exclusão e pelo abandono (SANTIAGO,
2013 apud TAKEITI, 2014).
Essa ocupação se expandiu para o norte de forma desordenada,
a partir de processos migratórios de pessoas de outros estados, que se
intensificaram com o fluxo de migrantes do nordeste do país nas décadas de 1950 e 1960, em busca de trabalho e melhores condições de
vida. A partir desse período, o território se caracteriza por ocupações
de áreas de mananciais e superpopulação, predominantemente pessoas
de baixa renda (Imagens 3 e 4).

4.

Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758>. Acesso em: 06 nov. 2015.
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Cabe conhecer algumas características da população e suas condições de moradia, as quais sem dúvida resultam da forma como se deu
essa ocupação. Observando os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2010, disponíveis
no Infocidade, identificamos que a população é assim constituída:
Tabela 1: Número de habitantes da região FÓ/Brasilândia por sexo.
Número de Habitantes
Mulheres

138.495

Homens

126.423

Fonte: São Paulo, 2010b.

Tabela 2: Número de habitantes da região FÓ/Brasilândia por faixa etária.
Faixa Etária

Número de Habitantes

0 a 9 anos

45.866

10 a 14 anos

25.699

15 a 29 anos

74.230

30 a 59 anos

103.065

acima de 60 anos

22.381

Fonte: São Paulo, 2010b.

A Brasilândia é um dos distritos com maior porcentagem de população negra na cidade (10,4%), proporção apenas menor que a encontrada na Cidade Tiradentes (12,6%). É, contudo, em termos absolutos,
o distrito com maior número de pessoas negras em toda a cidade de São
Paulo, totalizando uma população de 27.529. A essa população, somamse 40,2% de pessoas pardas, totalizando um contingente populacional
de 106.520. Essas informações têm sido disponibilizadas justamente
pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir do reconhecimento das iniquidades em saúde relacionadas à questão racial e às especificidades da
população negra5. Tais iniquidades se expressam, por exemplo, nos da5.

Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/saude_populacao_negra/index.php?p=5859>, <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiolo-
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dos relativos a pré-natal insuficiente. Em 2011, segundo o Observatório
Cidadão Rede Nossa São Paulo, o pré-natal insuficiente foi 18% maior
entre mulheres negras.
A maioria significativa de domicílios possui entre 3 e 5 moradores,
sendo, contudo, o terceiro distrito do município com maior número de
moradores por domicílio (9 e mais), ficando atrás somente de Grajaú
e Sapopemba. A Brasilândia possui ainda um número significativo de
domicílios cuja densidade de moradores por dormitório está acima de
cinco pessoas, havendo 1.611 domicílios nessa condição. Além da Brasilândia, apenas dois outros distritos se aproximam desse número: Jardim Ângela, com 1.632 domicílios na mesma condição, e, em primeiro
lugar, o Grajaú, com 1.653. Também são três os distritos destacados na
pior faixa relativa a domicílios sem coleta de lixo: Cidade Ademar, São
Rafael e Brasilândia. Em relação ao número de domicílios sem rede de
esgoto, a Brasilândia ocupa a faixa intermediária, ao lado de outros três
distritos: Tremembé, Capão Redondo e Cidade Ademar. Apenas outros
três distritos ocupam faixas piores em relação ao número de domicílios
sem rede de esgoto em São Paulo. Observadas as distribuições das favelas no município de São Paulo, o distrito da Brasilândia é claramente
uma região de importante concentração desse tipo de moradia. Segundo
dados disponíveis no Observatório Cidadão da Rede Nossa São Paulo, a
Brasilândia é o terceiro distrito de São Paulo com maior porcentagem de
domicílios em favelas (29,72%).
Reproduzindo a fotografia da pobreza e da desigualdade na cidade de São Paulo, a Brasilândia, como distrito mais periférico, ao lado
de muitos outros que compõem as margens do mapa da cidade de São
Paulo, está entre aqueles com pior índice de desigualdade social no município (POCHMANN e AMORIM, 2003).
O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), construído a
partir dos dados censitários de 2010, propicia uma análise geral acerca
da condição de vulnerabilidade no distrito da Brasilândia (SÃO PAULO,
gia_e_informacao/informacoes_socioambientais/index.php?p=8452> e <http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/index.php?p=30417>. Acesso em: 07 nov. 2015.
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2013). A construção desse índice considera que a vulnerabilidade à pobreza não está restrita à privação de renda, mas envolve aspectos a ela
associados: composição familiar, condições de saúde e acesso a cuidados, acesso ao sistema educacional e qualidade do mesmo, possibilidade
de obter trabalho com qualidade e remuneração adequadas, existência
de garantias legais em geral, dentre outros.
(...) a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupo social
refere-se a sua maior ou menor capacidade de controlar as forças
que afetam seu bem-estar, isto é, a posse de controles de ativos
que constituem recursos requeridos para o aproveitamento das
oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado e sociedade.
(SÃO PAULO, 2013, p. 8).

A segregação espacial presente nos centros urbanos do estado de
São Paulo, contribui para a permanência de padrões de desigualdade
social, de modo que a diferenciação entre áreas com forte concentração de riqueza e forte concentração de pobreza cria “guetos” de famílias submetidas a diversas condições, que as tornam mais vulneráveis
à pobreza. A partir disso, foram utilizadas nove variáveis para compor
o IPVS 2010, combinadas a partir de fatores econômicos e demográficos, resultando em índices que permitem classificar as condições de
vulnerabilidade de cada região em: baixíssima vulnerabilidade, vulnerabilidade muito baixa, baixa, média, alta e muito alta (SÃO PAULO,
2013).
Em relação à distribuição de domicílios segundo faixa de renda no
município de São Paulo, a Brasilândia está entre os distritos em que mais
de 40% dos domicílios possuem renda de até dois salários mínimos. Ao
mesmo tempo, apenas 10,01% a 20% dos domicílios apresentam renda
domiciliar entre 10 e 20 salários mínimos.
Acompanhando a precariedade das condições habitacionais, as possibilidades de emprego formal no distrito da Brasilândia são bastante restritas. Quando presentes, referem-se a empregos de baixos salários. Assim,
as possibilidades de trabalho no território são muito escassas, derivando
desse cenário a busca por trabalho nas regiões centrais da cidade, onde
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se concentram mais oportunidades de emprego formal, assim como de
trabalho informal, sob condições bastante precárias.
Tabela 3: Relação de número de empregos e faixa de remuneração em salários
mínimos.
Número de Empregos

Faixa de Remuneração em Salários Mínimos

4.149

de 1 a 1,5

3.613

de 1,5 a 2

2.745

de 2,01 e 3

Fonte: São Paulo, 2013.

Esses empregos estão distribuídos majoritariamente entre a população branca, que ocupa 7.419 postos, contra 3.166 ocupados pela população parda e 823 pela população preta, muito embora a população de
negros (pretos e pardos) represente 50,6% de todo o território. Também
a distribuição desses empregos por sexo não é proporcional, evidenciando, ao lado do privilégio dos brancos, o privilégio da população masculina, a qual, apesar de não ser majoritária, como vimos, ocupa 6.550
empregos formais.
A Brasilândia está entre os distritos com índices mais graves em
relação à violência. Segundo dados do Observatório Cidadão da Rede
Nossa São Paulo, a cada 10 mil habitantes ocorreram 2,01 óbitos por
homicídio em 2014. Em faixas menos alarmantes, mas com índices ainda importantes, no que a cada 10 mil crianças entre 0 a 14 anos ocorreram 7,02 internações de crianças por causas relacionadas a possíveis
agressões. E a cada 10 mil mulheres entre 20 e 59 anos ocorreram 11,52
internações por causas relacionadas a possíveis agressões6.
No tocante à violência, um dado merece nossa especial atenção: os
índices de homicídio juvenil. O número de mortes por homicídio na fai6.

Disponível em: <http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+brasilandia/
homicidios>,
<http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+brasilandia/
agressao-a-criancas-e-adolescente> e <http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+brasilandia/agressao-a-mulheres>. Acesso em: 06 nov. 2015.
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xa etária dos 15 aos 29 anos foi de 7,77 por 10 mil habitantes em 2014,
localizando esse distrito no conjunto daqueles com os índices mais altos
de homicídio juvenil7.
Se no período de 2001 a 2011 os índices gerais de homicídio estagnaram ou mudaram pouco, isso não deixou de significar uma grave
transformação. A violência homicida passou progressivamente a vitimar em maior número a população negra, especialmente os jovens
negros. Assim, se entre brancos o número de vítimas diminuiu 53,4%
entre 2001 e 2011, entre os negros aumentou 67,7% no mesmo período, indicando transformação na estruturação interna da violência.
Se em 2001 morreram no Brasil por homicídio, proporcionalmente,
69,4% mais negros que brancos, em 2011, tivemos um cenário em
que morreram por homicídio, também proporcionalmente, 136,8%
mais negros do que brancos. Sob certa perspectiva, é possível afirmar
que se trata de uma espécie de extermínio da população negra, que
se combina com um extermínio da população jovem de nosso país:
os homicídios representam a principal causa de morte de jovens de
15 a 29 anos, atingindo, como vimos, especialmente jovens negros.
Em 2011, 52,63% dos mortos por homicídio no Brasil eram jovens:
dentre eles, 71,44% eram negros e 93,03%, do sexo masculino. O fato
da maior concentração de mortes por homicídio situar-se entre jovens
negros não significa, contudo, que sobre essa realidade não incida a
reprodução da violência de gênero presente em nossa sociedade. O
aumento do número de mortes de mulheres por homicídio entre as
décadas de 2001 e 2011 foi de 17,2%, o dobro do crescimento do número de assassinatos de homens no período, que foi de 8,1%. Sobre as
mulheres incidem também importantes índices de violência, predominantemente sob a forma de violência doméstica, muitas vezes silenciada
(WAISELFISZ, 2014).
Na Brasilândia, cuja população é majoritariamente constituída por
negros, jovens/adultos e mulheres, essa questão merece ser olhada cuidadosamente, como pano de fundo das demandas de saúde mental e dos
7.

Disponível em: <http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+brasilandia/
homicidio-juvenil>. Acesso em: 06 nov. 2015.
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itinerários percorridos por sua população, repletos de marcas próprias
das condições desse território.
Território quente, chamado carinhosamente de “Brasa” por sua
população, que se mobiliza, que carrega história de luta, que cobra do
Estado garantia de direitos, mas que se organiza, ela própria, para responder a muitas de suas necessidades, o que impõe também importantes desafios no encontro entre os agentes dos serviços públicos estatais
e essa população. São muitas as iniciativas de atividades culturais, de
trabalho e lazer produzidas por atores estratégicos, lideranças dos bairros, por coletivos, associações. Recentemente, o lançamento do guia
Na Brasa Tem8 permitiu reunir e divulgar um conjunto de atividades
na área de cultura, esporte e ação comunitária da região, desenvolvidas
por coletivos juvenis. Dentre as ações estão cursos profissionalizantes, treinos de futebol, hortas comunitárias, produção musical, rodas
de capoeira, etc. Mapear os recursos do território, que em muito extrapolam aqueles oferecidos pelo poder público, tem sido um desafio
constante, e tem produzido resultados que permanecem ainda muitas
vezes distantes do conhecimento e das práticas cotidianas dos serviços
de saúde da região.

A Rede de Saúde da Freguesia do Ó/Brasilândia
Neste item, passamos a caracterizar as principais demandas e necessidades em saúde observadas nessa população, assim como a tecer
algumas considerações sobre a rede disponibilizada no território. Primeiramente, cabe destacar que, segundo publicação mais recente do
Índice de Necessidades em Saúde (INS), da prefeitura de São Paulo
(SÃO PAULO, 2010a), a Brasilândia está entre os distritos com INS
mais alto, ocupando o sexto lugar dentre todos os distritos do município. O INS, desenvolvido para permitir o reconhecimento de áreas a
serem priorizadas para a oferta de serviços em saúde, identifica necessidades a partir de condições demográficas, epidemiológicas e sociais
8.

Disponível em: <www.nabrasatem.org>. Acesso em: 07 nov. 2015.
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da população, de modo a favorecer a regulação de oferta de serviços
e investimentos em saúde. O resultado do mapeamento dessas necessidades pelo município reproduz, de modo geral, os resultados dos
mapeamentos relativos aos índices de pobreza, desigualdade, vulnerabilidade, nos quais as condições se agravam na medida da expansão da
região central para a periferia.
Em pesquisa do Observatório Cidadão da Rede Nossa São Paulo9,
encontramos alguns índices importantes para avaliarmos o território
no que diz respeito às condições de saúde da população. Esses índices
devem ser lidos à luz de todas as condições aqui já descritas, que compõem o cenário maior do território e se constituem como determinantes do processo saúde-doença. É preciso também, ao mesmo tempo,
levar em conta a presença da rede de saúde na região, sem dúvida a
política pública mais forte e mais presente, como veremos adiante. A
Brasilândia está dentre os distritos com índices mais altos em relação
a baixo peso ao nascer (10,7% das crianças nascidas vivas apresentam
peso inferior a 2,5 kg), a pré-natal insuficiente (27,2% dos nascidos
vivos) e a mortalidade por causas externas (69,18 para cada 100 mil
habitantes). Esse índice, claramente relacionado à violência e a outros
fatores de vulnerabilidade, deve ser analisado em conjunto com as demais mortalidades do território, classificado dentre aqueles com índices mais baixos de mortalidade por doenças do aparelho respiratório
e por neoplasias; e está na segunda faixa mais baixa dentre os distritos
de São Paulo em relação à mortalidade por doenças do aparelho circulatório. Ainda em relação aos dados de mortalidade, as condições
precárias do território se refletem nos índices de mortalidade infantil
(11,73 óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade em cada mil)
e de mortalidade por causas mal definidas (2,24% dos óbitos), índices que classificam a Brasilândia na segunda pior faixa em relação ao
conjunto de distritos do município. Também, nessa faixa (a segunda
pior), ela é classificada em relação ao número de pessoas infectadas
por dengue. Em relação à mortalidade materna, a Brasilândia apresenta
o índice de 5,97 óbitos femininos por causas maternas, por 10 mil nas9.

Disponível em: <http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio>. Acesso em: 15 dez. 15.
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cidos vivos10, dividindo com muitos outros distritos a faixa mais baixa,
do total de índices investigados, o que reflete uma tendência geral do
município.
Encontramos na rede de saúde do território da FÓ/Brasilândia 17
Unidades Básicas de Saúde em 2015 (SÃO PAULO, 2015). Considerando
como referência de cobertura uma UBS com Estratégia Saúde da Família
para cada dez mil habitantes, o índice de cobertura do território pode
ser estimado em 0,45, pois encontramos uma Unidade para cada 22.300
habitantes. Apesar disso, esse índice coloca a classificação do distrito na
segunda melhor faixa do município, o que sem dúvida denuncia como,
em São Paulo, a implementação do SUS é incompleta e bastante precária. Se considerarmos o princípio da universalidade e da equidade, é
lastimável observar que a distribuição dos recursos do SUS reflete e reproduz a desigualdade social do município de São Paulo, concentrando
nas áreas centrais os recursos hospitalares e de alta complexidade, como
pode ser observado no mapa a seguir.

10. Disponível em: <http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/+brasilandia/
mortalidade-materna>. Acesso em: 06 nov. 2015.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU /
Departamento de Produção e Análise de Informação – DEINFO.

Imagem 5: Mapa dos hospitais e leitos do município de São Paulo (Fonte: Infocidade – Prefeitura de São Paulo11).
11. Disponível em: <http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/10_hospitais_e_leitos_2014_10644.
pdf>. Acesso em: 08 nov. 2015.
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O distrito da Brasilândia não conta com hospitais nem leitos hospitalares. A população usa como referência e retaguarda principal o Hospital Geral de Vila Penteado (o único hospital da região adstrita à Supervisão Técnica de Saúde FÓ/Brasilândia), além do Hospital e Maternidade
Municipal Vila Nova Cachoeirinha e do Hospital Estadual Vila Nova
Cachoeirinha12. Por sua vez, destacamos a presença consistente da atenção básica nesse território, dadas as condições anteriormente referidas,
bem como as competências da atenção básica em relação à coordenação
das ações em saúde e às intervenções estratégicas de promoção e prevenção. Ao mesmo tempo, é escassa a presença de Unidades Básicas de
Saúde nos distritos mais centrais, aqueles onde se concentra o poder
econômico da cidade, nos quais o predomínio é dos serviços privados na
prestação da atenção à saúde da população. Esse fato pode ser explicado como mecanismo para o favorecimento econômico do setor privado
em saúde, o que, de certo modo, compromete os avanços necessários à
universalidade do SUS.

12. Encontra-se em construção em 2015, depois de muita luta da comunidade, o Hospital da Brasilândia.
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Unidade Básica de Saúde – UBS

(1)
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Imagem 6: Mapa das Unidades Básicas de Saúde no município de São Paulo
(Fonte: Infocidade – Prefeitura de São Paulo13)
13. Disponível em: <http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/10_unidade_basica_de_saude___ubs_2014_10360.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2015.
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Além das UBS e dos Serviços Hospitalares, compõem a rede de saúde da FÓ/Brasilândia, segundo a relação de estabelecimentos/serviços de
saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo14: cinco serviços de
Assistência Médica Ambulatorial (AMA), estando três deles localizados
na Brasilândia; um Ambulatório de Especialidades, localizado na Freguesia do Ó, e um Hospital-Dia Rede Hora Certa (ambulatório com ampliação de especialidades atendidas) na própria Brasilândia; como parte
da rede de saúde mental, um CAPS AD III (Brasilândia), um CAPS adulto II (Brasilândia), um CAPS Infantil II (Freguesia do Ó) e um CECCO
(Freguesia do Ó); um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO),
localizado na Brasilândia; um Centro de Referência DST/AIDS, um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, um Laboratório Municipal
e um Pronto-Socorro Municipal, todos localizados na Freguesia do Ó;
quatro Núcleos Integrados de Reabilitação (NIR), sendo um deles localizado na própria Brasilândia; e um Centro Especializado em Reabilitação
(CER) na Freguesia do Ó (SÃO PAULO, 2015).
Ainda que com fragilidades de cobertura, trata-se de uma rede ampla e organizada. Como rede relativamente recente, sofreu, como todo o
SUS no município de São Paulo, efeitos nefastos de alguns períodos da
história da gestão municipal. Essa história tem como marca emblemática a implantação do Plano de Atendimento à Saúde (PAS), durante as
gestões 1993-1996 e 1997-2000, logo depois do processo de consolidação e ampliação de uma rede de saúde pública em São Paulo, iniciado
pela gestão 1989-1992, provocando seu desmonte e retardando em oito
anos a implantação do SUS no município. A partir de 1995, o PAS redirecionou as políticas de saúde de acordo com um modelo de privatização
dos serviços e de contratação dos profissionais. Este plano serviria para
atender à necessidade de dar respostas imediatas às demandas de saúde.
Mas, na prática, ele desmontou experiências consolidadas e em construção, retardando a implantação do SUS.
Nesse contexto, as primeiras experiências de implantação do Programa Saúde da Família (PSF) em São Paulo foram provocadas pela arti14. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/organizacao/Unid_Munic_Saude_Subp.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2015.
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culação entre o Ministério da Saúde e o governo estadual de São Paulo,
o qual, por meio de um convênio entre Secretaria Estadual de Saúde e
Fundação Zerbini, implantou, em 1996, o Projeto Qualidade Integral
à Saúde (Qualis). Em sua segunda etapa (PSF Qualis II), iniciada em
1998, o Qualis teve justamente a zona norte do município como uma
das regiões escolhidas para expandir o programa (CAPISTRANO FILHO,
1999).
É somente na gestão 2001-2004 que o SUS é resgatado como política pública no município. Os trabalhadores regressam das outras secretarias para retomarem suas funções. E a região Norte, ao lado de muitas
outras, se articula para garantir a assistência do território nas demandas
em saúde. Nessa gestão, são implantadas as primeiras Equipes de Saúde da Família e é efetivada a municipalização dos serviços de saúde do
Estado, dentre eles, na região da Freguesia do Ó/Brasilândia, o CAPS II
Adulto e as equipes do PSF Qualis. Organizam-se as subprefeituras e se
iniciam as primeiras parcerias para a implantação de serviços de saúde,
que caracterizam um novo modelo de gestão e respondem à ampliação
da assistência à saúde no município. Essas parcerias permaneceram, ganhando contornos específicos por meio dos diferentes contratos estabelecidos, nas gestões seguintes, com as Organizações Sociais (OS) para
fazer a gestão do SUS. É assim que se inicia uma ampliação da rede SUS
no município e nesse território.
Do ponto de vista da atenção à saúde mental, os efeitos da interrupção e do retrocesso em relação à implantação do SUS foram também
muito graves. O processo de Reforma Psiquiátrica ficou basicamente
paralisado no município durante a gestão do PAS, quando houve uma
importante queda no número de serviços de saúde mental, no número
de profissionais de saúde atuando nas ações de saúde mental e, portanto, no atendimento à população (LOPES, 2003). Na região da Brasilândia, a implantação do PSF Qualis II contemplou um Programa de Saúde
Mental com foco no aprendizado e capacitação em serviço, o qual foi
iniciado em maio de 1998 (LANCETTI, 2001). A partir dos processos
de municipalização operados pela gestão 2001-2004, foram iniciadas,
juntamente com a expansão das Unidades Básicas e das equipes de PSF,
outras experiências em saúde mental na Atenção Básica. Anos mais tar– 73 –
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de, a partir de uma ação do Ministério Público exigindo a ampliação da
rede substitutiva de saúde mental no município de São Paulo, foram
abertos novos serviços na região: o CAPS Infantil, em 2009, e o CAPS AD,
em 2011. Ao lado disso, outro marco importante foi a implantação das
equipes de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) na Atenção
Básica do território, que se iniciou em 2008.
Devemos considerar, portanto, que temos uma rede de saúde e de
saúde mental muito recente na região, que se inaugura ao mesmo tempo que se reestrutura, sem deixar de estar submetida a condições ainda
precárias em termos dos mecanismos de gestão do SUS que se seguiram
desde 2001. Pelo modelo de gestão por parceria, a rede deixou de ser
constituída apenas por servidores públicos; passou por muitas mudanças de equipes, teve que desenvolver ações e programas atravessados
pelo cumprimento de metas e outras condições próprias da tendência
neoliberal cravada nos mecanismos de gestão do município, o que terminou por configurar importantes entraves para o efetivo avanço do
SUS (ROSA, 2015).
Atualmente, desenvolve-se na região da FÓ/Brasilândia um trabalho territorial com diferentes modos de organização, com o objetivo de
possibilitar a articulação entre os serviços de saúde e entre diferentes
setores, levando em consideração a participação dos gestores, funcionários, usuários dos serviços e universidade.
O trabalho se organiza via Encontros de Humanização (Política
Nacional de Humanização); no Fórum de Saúde Mental Criança e
Adolescente; no Fórum de Prevenção à Violência e Cultura de Paz; GTI
– Grupo de Trabalho Intersetorial; e no Fórum de Reabilitação.
Estes encontros têm permitido experimentações do ponto de vista
da gestão do cuidado; e têm se apresentado, ao longo dos últimos anos,
como efetivos modos de produção e trânsito de saberes, além de construção da integralidade.
É comum que situações de maior complexidade sejam discutidas
e compreendidas em encontros maiores, para além do âmbito das unidades, envolvendo profissionais de diversos serviços, da Supervisão
de Saúde, e, quando necessário, ações intersetoriais (Conselho Tutelar, Centro de Referência da Assistência Social, Centro de Referência
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Especializado da Assistência Social, Conselho Comunitário de Segurança Gestores da Educação e outros).
Portanto, é importante que a gestão tanto no nível local (gerências
de unidades) quanto em outros níveis (locorregional, central) se utilize
da escuta e da compreensão, para legitimar, sustentar e dar suporte aos
projetos de cuidado e para facilitar as articulações interinstitucionais
frequentemente necessárias.
A rede de cuidados é tecida a partir da necessidade, considerando
os recursos do território e a trajetória de vida percorrida pelo usuário
neste e em outros cenários. É a partir das discussões de casos e de situações trazidas pelas equipes que se reúnem, no espaço da Supervisão Técnica
de Saúde (STS), os profissionais destas equipes, os apoiadores de NASF,
CAPS, serviços de reabilitação e outros, as respectivas gerências de unidades e os apoios institucionais da Supervisão Técnica de Saúde e da
instituição parceira, Associação Saúde da Família (ASF), para uma compreensão coletiva e ampliada da situação-problema e para elaboração
das estratégias de cuidado a serem instituídas.
Nesses momentos, experimenta-se, em ato, a circulação, a troca e
a ampliação de saberes de diferentes naturezas, no sentido da produção
de um fazer comum, mais potente e resolutivo diante da complexidade
das situações.
Além do movimento permanente no sentido da formação dessas
parcerias, a rede de saúde também assume a função de imprimir a compreensão ampliada da saúde e do cuidado com base territorial. Desse
modo, vão se configurando os Projetos Terapêuticos Singulares (PTS)
para indivíduos, famílias, grupos familiares e, diante da identificação de
necessidades comuns de saúde em alguns territórios e comunidades, os
Projetos de Saúde Territoriais (PST).
Nessa perspectiva, o que se deseja produzir é o cuidado e o ato de
cuidar. Como destaca Merhy (1999, p. 1): “no campo da saúde o objeto
não é a cura, ou a promoção e proteção da saúde, mas a produção do
cuidado, através do qual poderá ser atingida a cura e a saúde, que são
de fato os objetivos que se quer atingir”. Portanto, são nesses coletivos
de cuidado que na STS FÓ/Brasilândia engendram-se jeitos de cuidar
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temperados pelo gosto do fazer junto e pelas alianças institucionais STS,
PUC-SP, PNH, ASF. As conquistas se dão, acima de tudo, pela força de
trabalhadores e população de insistir na construção de um SUS forte,
acessível e resolutivo.
As potências e fragilidades no que se refere à rede de saúde mental
favorecem uma transformação nas relações dos usuários com sua cidade, fortalecendo seu sentido antimanicomial e podem ser lidas a partir
desse pano de fundo, reconhecendo o atravessamento desse universo
maior nas experiências cotidianas de Reforma Psiquiátrica. Se ela não se
dá de forma hegemônica em todos os territórios, o território da Brasilândia concentra dois dos maiores desafios que, ao nosso modo de ver,
se impõem hoje à nossa política de saúde mental: a) a condição de pobreza e miséria, que limita as possibilidades de que dispomos para atuar
a serviço do enriquecimento das vidas com as quais nos encontramos
quando lidamos com casos graves de saúde mental; b) os reflexos da implantação fragmentada e incompleta das políticas de saúde e de outras
políticas sociais que deveriam trabalhar de forma intersetorial.

Considerações finais
O Território da Freguesia do Ó/Brasilândia segue sendo afetado por
esse jeito de fazer Saúde, de modo singular, como sua história, seu jeito
de viver e de se relacionar.
Cabe aqui apontar que, entre os encontros propiciados/oportunizados pelos modos de fazer saúde aqui experimentados, está o encontro entre a gestão local, como braço da gestão central/formal, mas que
situada num ponto de diálogo intermediário entre os territórios formal
e existencial, é afetada pelo que emana dos micro e macroencontros de
cuidado, de composição de rede, de coletivos temáticos e pelo insistente
e persistente desejo do fazer junto.
A possibilidade desse encontro formal/informal, macro/micro, é algo
construído artesanalmente, no fazer diário das equipes da Estratégia Saúde
da Família, das duplas de apoio e parcerias diversas instituídas a partir das
demandas territoriais, das equipes dos diferentes serviços, dos estudantes
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de graduação da PUC-SP, com a participação e apoio das equipes da STS e
ASF, bem como dos professores e supervisores de estágio.
Os estudantes, presentes diretamente no serviço, emprestam suas
percepções e saberes aos trabalhadores. Professores/supervisores participam e colaboram nas análises dos processos de trabalho e coletivos
serviço-universidade, gerando uma retro-alimentação prática-teoria
-prática que tem permitido a formação de profissionais para o SUS, e,
por afinidade/vinculação, a inserção de ex-alunos como profissionais
deste território. Assim, trabalhadores, alunos e usuários dos serviços
são convidados ao protagonismo e à corresponsabilização pela saúde e
pelo cuidado, em um permanente esforço na ampliação do olhar sobre
os processos de trabalho e de gestão do cuidado.
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PARTE II

ITINERÁRIOS DE CUIDADO E
AUTO-CUIDADO DE USUÁRIOS EM
SAÚDE MENTAL
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Desafios da gestão do cuidado
em rede: uma análise dos casos
de saúde mental na Atenção Básica
Elisa Zaneratto Rosa; Edna Peters Kahhale; Janaina Martins; Silvia Rocha;
Gleice B D Perosa; Flávia M. M. Fontes; Juliana M. S. Guidugli; Sandra Rizzi;
Mariana R. S. Ribas; Renata S Conceição

Este texto relata o processo e os resultados da primeira etapa da pesquisa Atenção Básica e aprimoramento do cuidado em saúde mental no território da FÓ/Brasilândia (2012-2014) com foco no mapeamento inicial
dos casos de saúde mental do microterritório da UBS Silmarya Rejane
Marcolino de Souza (UBS Silmarya)1.

Considerações sobre a construção da metodologia para o mapeamento
dos casos
O objetivo desse mapeamento foi produzir um panorama dos itinerários dos usuários inscritos em atendimentos de saúde mental num
microterritório de modo a apontar pistas iniciais quanto aos desatios do
cuidado em Saúde Mental na Atenção Básica. Trata-se, portanto, de um
estudo exploratório, de caráter descritivo, que permitiu análises quantitativas e algumas análises qualitativas dos casos de saúde mental e do
trabalho da rede de assistência à saúde.
Nosso foco foi identificar os casos de saúde mental (pessoas com
transtornos mentais graves e persistentes e pessoas que fazem uso pre1.

A construção deste texto foi possível graças ao grupo de trabalho constituído por estudantes,
preceptores e professores que realizou o levantamento e análise preliminar dos dados durante
o 2. semestre de 2012 e início de 2013. Compuseram o grupo: Bianca Leal; Marcia F. Nezinho;
Suzi M. P. Ferreira; Marta M. Silva (preceptoras); Andrea N. Marin; Beatriz M. Azevedo; Heloisa
N. P. Yzumida; Julia Lima; Maria Fernanda Correa Guimarães; Naralice C. de Jesus; Angelica
Tozzo; Camila Simionato; e Kelly K. O. Almeida (estudantes).
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judicial de álcool e/ou outras drogas) referenciados no território da UBS
Silmarya e acompanhados pela rede, além de realizar um levantamento
inicial no território de uma das equipes de Estratégia Saúde da Família
da UBS Dr. Augusto L. A. Galvão (UBS Galvão).
Foi construído um modelo inicial de roteiro para coleta de dados,
o qual sofreu adaptações ao longo de sua experimentação no contexto
da pesquisa e a partir das considerações de todos os envolvidos no projeto. O roteiro compunha-se de uma parte inicial com a identificação
das pessoas, levantando condições de moradia, renda, trabalho, escolarização, composição familiar, raça, idade, sexo, religião, dentre outros
aspectos relevantes para a caracterização do caso. Em seguida, buscava
apontar a demanda trazida e identificada pelo serviço, o projeto terapêutico singular inicialmente proposto, assim como a situação do caso
naquele momento, isto é, o projeto de cuidado a partir das principais
ações desenvolvidas pela rede de atenção.
A aplicação do roteiro serviu para o levantamento dos casos segundo os seguintes critérios:
– CECCO e CAPSi: usuários ativos e/ou que tinham recebido alta
nos três últimos anos, residentes no território da UBS Silmarya;
– CAPS Adulto: usuários ativos e que tinham recebido alta, sem determinação de tempo, residentes no território da UBS Silmarya;
– CAPS AD: todos os usuários residentes no território da UBS
Silmarya, cadastrados no serviço desde 2011, dado que o serviço
foi inaugurado no ano de 2010;
– UBS Silmarya: usuários com dados recentes ou não de frequência ao serviço, considerando tanto o território abrangido pela
ESF quanto o território atendido pelas ações programáticas da
UBS;
– UBS Galvão: todos os usuários considerados casos de saúde
mental pela equipe 7 da ESF.
A coleta dos dados foi realizada em sua maioria pelos estudantes,
com participação direta e/ou supervisão dos preceptores locados em
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cada serviço de saúde. Em muitos casos, a fonte de pesquisa foi exclusivamente o prontuário.
Do mapeamento inicial, resultaram 165 roteiros de coleta preenchidos que foram inseridos num banco de dados (programa SPHINX). Na
sequência, foram analisados os dados considerados mais relevantes para
o estudo, assim como cruzamentos de dados que faziam sentido para os
objetivos do projeto: acompanhar os itinerários dos usuários, as ações
de cuidado e a qualidade da assistência. Os resultados foram organizados em três eixos: 1. situação da coleta de dados; 2. dados sociodemográficos; e 3. situação de queixa e cuidados oferecidos aos usuários pelos
serviços. A sistematização e análise foi produto de um grupo de trabalho
constituído por tutora, preceptoras e estudantes.

Revendo as opções metodológicas
O produto desse processo gerou muitos estranhamentos e incômodos não apenas no conjunto de preceptores e estudantes, os quais já
tinham nesse momento uma vivência de imersão nos serviços, mas também nos trabalhadores e gestores da rede que conheceram o resultado. A
avaliação deles foi de que o produto da coleta de dados não expressava o
trabalho realizado pela rede em sua totalidade, faltando sobretudo a dimensão viva do cotidiano e da singularidade de cada relação, do projeto
terapêutico tecido na rede.
Desse modo, muito embora houvesse um problema importante
para ser enfrentado pela rede em relação à evolução dos prontuários2,
também se reconheceu que o acompanhamento longitudinal e singular
de cada caso seria melhor apreendido por metodologias mais processuais e de caráter qualitativo, o que foi possível na segunda etapa da
pesquisa.
Percebeu-se que a coleta de dados na Atenção Básica implicava
uma série de especificidades, a começar pela própria identificação dos
2.

A apresentação do percurso e dos efeitos da pesquisa em seminários e oficinas possibilitou que
o desafio da produção de registros, fundamental à gestão do cuidado em saúde, ganhasse mais
espaço de reflexão e debate nos serviços.
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casos. Vários elementos precisavam ser considerados nesse processo: o
caráter misto da UBS e a dificuldade em se identificar os casos de saúde
mental atendidos pela UBS no modelo Tradicional; a grande quantidade de casos levantados pelas equipes de ESF e a dificuldade de mapeá-los, recolhendo as informações necessárias; os critérios elencados
pelas equipes para a identificação dos casos; as diversas concepções
das equipes acerca de saúde mental; dentre outros. Isso levou o grupo a se dedicar especialmente à caracterização da trajetória da UBS
Silmarya quanto ao cuidado em saúde mental, resgatando diferentes
momentos do serviço em sua intersecção com a política implementada
no município e em seus desdobramentos para os modelos e estratégias
de atenção.
Esse conjunto de reflexões apontava para questões importantes
quanto à gestão do trabalho para o cuidado em saúde mental na rede, de
modo que os aspectos aqui sistematizadas acerca da primeira etapa da
pesquisa enfatizam o próprio processo de levantamento das informações
e o que ele revela sobre o trabalho realizado na rede, em consonância
com a perspectiva metodológica que nos orientou na qual os efeitos do
percurso compõem a análise (ONOCKO – CAMPOS et al, 2008).

O mapeamento das demandas e itinerários em saúde mental:
descobertas sobre a gestão do trabalho e do cuidado em rede
A Atenção Básica tem sido reconhecida como campo estratégico
para fazer avançar o cuidado territorializado em saúde mental. Estratégico porque é pela Atenção Básica que se garante efetivamente o cuidado
comunitário, integral e contínuo ao usuário. É esse acompanhamento
permanente do sujeito em seu território que permite a organização do
cuidado e sua potencialização em torno da construção e reconstrução de
itinerários que representem novas possibilidades na conquista do direito
à saúde.
A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar
o primeiro acesso das pessoas ao sistema de Saúde, inclusive
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daquelas que demandam um cuidado em saúde mental. Neste
ponto de atenção, as ações são desenvolvidas em um território
geograficamente conhecido, possibilitando aos profissionais de
Saúde uma proximidade para conhecer a história de vida das
pessoas e de seus vínculos com a comunidade/território onde
moram, bem como com outros elementos dos seus contextos
de vida. Podemos dizer que o cuidado em saúde mental na
Atenção Básica é bastante estratégico pela facilidade de acesso
das equipes aos usuários e vice-versa. Por estas características,
é comum que os profissionais de Saúde se encontrem a todo o
momento com pacientes em situação de sofrimento psíquico.
No entanto, apesar de sua importância, a realização de práticas em saúde mental na Atenção Básica suscita muitas dúvidas,
curiosidades e receios nos profissionais de Saúde. (BRASIL,
2013, p. 19)

Na trajetória da Reforma Psiquiátrica, muito se investiu na construção e qualificação da rede especializada de saúde mental, no sentido
de garantir, por meio dos CAPS, a existência de serviços comunitários
capazes de cuidar dos casos graves de saúde mental, prescindindose do hospital psiquiátrico como dispositivo de atenção. Atualmente,
envidam-se esforços para qualificar o papel da Atenção Básica na garantia e efetividade desse projeto. É no território que a vida do sujeito
acontece, que seu cotidiano é tecido, que suas relações se concretizam, que é possível o acompanhamento longitudinal de sua trajetória
e de seu histórico na rede. Cabe, portanto, à Atenção Básica organizar a atenção à saúde, respondendo de forma regionalizada, contínua
e sistematizada às necessidades de saúde da população, integrando
ações preventivas e curativas aos indivíduos e comunidades (MATTA
e MOROSINI, 2009).
O processo de coleta dos dados nessa primeira etapa da pesquisa guarda expressões importantes dos desafios para a efetivação dessa
complexa finalidade da Atenção Básica nas nossas redes territoriais de
atenção à saúde. Reconhecemos que o mapeamento e o preenchimento
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do roteiro dos casos nos CAPS e no próprio CECCO, embora também
apresentem lacunas e fragilidades, foram facilitados por um conjunto
de fatores3.
Enquanto registramos 12 casos no CAPSi, 19 casos no CAPS AD
e 29 no CAPS Adulto, além de 2 casos do CECCO, referenciados no
território da Unidade Silmarya (do total de 10 dos casos mapeados pelo
serviço), os casos dessa unidade que tiveram roteiros preenchidos totalizaram 86 usuários, sendo 66 da ESF e 20 da UBS Tradicional. No
entanto, esse total teria sido muito maior (como indicou uma estimativa
inicial dos casos de saúde mental feito com cada uma das cinco equipes
da ESF e que totalizou cerca de trezentos casos), não fosse a necessidade
de interrompermos o mapeamento diante das dificuldades na coleta de
dados para preenchimento dos roteiros.
A escolha da UBS Silmarya como unidade da Atenção Básica do
território que concentraria as ações do Pró-PET-Saúde deveu-se à existência de um processo de discussão mais sistemático sobre essa questão,
havendo já acumuladas algumas reflexões sobre o cuidado em saúde
mental. Relatou-se que, no planejamento de 2012, o levantamento dos
casos de saúde mental realizado com as equipes expressava uma alta
incidência, justificando a preocupação com a temática.
A expectativa de que esse prévio levantamento poderia significar
algum patamar de partida para o mapeamento dos casos não se concretizou de forma exitosa. Quando realizamos o levantamento dos casos no segundo semestre de 2012, os registros existentes eram listas de
usuários, em geral, baseadas, exclusivamente, no critério da medicação
prescrita. Esse é um primeiro elemento importante a ser considerado,
pois que anuncia alguns pontos para análise: que questões de fato mobi3.

A população atendida diretamente pelo CAPS, em número bem inferior ao da UBS, é acompanhada mais de perto, cotidianamente, pelos trabalhadores, o que facilita a identificação de
informações sobre os usuários. O próprio projeto terapêutico singular é melhor definido no
CAPS, que tem sua intervenção pautada por um conjunto de ações que vão além de um projeto
específico em saúde mental. Além disso, a equipe do CAPS é constituída por trabalhadores
com um tipo de formação específica para o cuidado em saúde mental e, portanto, mais claramente focados nessa demanda.

– 88 –

Saúde Mental, Reabilitação e Atenção Básica: encontros entre universidade e serviços de saúde

lizavam a Unidade na demanda por apoio com relação à alta incidência
de casos de saúde mental? Que critérios orientavam a equipe na definição do que seriam casos graves de saúde mental? Que informações
sobre as demandas no território permitiam o planejamento do trabalho
para esses casos? Como as equipes se organizavam para trabalhar com
as demandas?
Diante disso, o primeiro passo tomado para o mapeamento dos
casos na Unidade foi o levantamento nominal dos usuários considerados com transtornos mentais e uso de álcool e drogas pelas equipes
de ESF. Em relação à UBS Tradicional, uma vez que não existe registro
formal do conjunto de casos de saúde mental de forma organizada na
Unidade, estando os mesmos disponíveis apenas nos prontuários dos
usuários, montou-se uma amostra a partir dos casos atendidos pela
médica ginecologista e pela assistente social da UBS (que realizavam
preceptoria no âmbito do PET), os quais foram destacados para o levantamento com base no conhecimento dessas profissionais sobre os
mesmos.
A identificação inicial para o levantamento dos casos de saúde
mental pelas equipes de ESF previa que cada uma delas preenchesse
uma planilha que pedia, além do nome do usuário e da demanda de
saúde mental apresentada, a indicação da atenção ao usuário por outro
serviço da rede de saúde mental, a fim de facilitar o cruzamento de
dados. Por meio do trabalho das preceptoras ligadas à ESF – naquele
momento, duas agentes de NASF e uma enfermeira que atuava tanto
na ESF quanto na Unidade Tradicional –, a planilha foi apresentada
aos agentes comunitários, médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem das equipes, ocasião em que foram explicados os objetivos
do trabalho e pactuado o preenchimento dos dados por parte de cada
equipe. As planilhas foram disponibilizadas nos computadores da Unidade. Caberia às equipes discutir os casos e, a partir disso, registrá-los.
Desse modo, o próprio trabalho de coleta de dados da pesquisa traduzia-se em uma intervenção do ponto de vista da gestão do cuidado nas
equipes, pois esperava-se que ele possibilitasse a retomada dos casos de
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saúde mental, a discussão sobre o que caracteriza casos com transtorno
mental grave e uso abusivo de álcool e/ou outras drogas, e a elaboração
de um documento que permitisse sistematizar os dados, contribuindo
para o planejamento e acompanhamento do trabalho da equipe.
Ao final do processo, constatou-se, contudo, que a realização
do trabalho se deu de forma bem diferente. Na prática, a maioria das
equipes conversou muito pouco sobre os casos para o preenchimento
da planilha. Enfermeiros e médicos demandaram a tarefa aos agentes comunitários de saúde, ou seja, não foi possível, com esse instrumento, potencializar a discussão e apropriação de toda a equipe
para as demandas de saúde mental nas famílias atendidas. No geral, a implicação da equipe técnica com a proposta foi muito frágil.
Considerou-se os agentes comunitários de saúde disponibilizaram
os dados em meio a tantos outros que produzem, baseados em suas
memórias.
O conjunto de casos mobilizava os trabalhadores de diferentes maneiras com relação ao cuidado, mas não necessariamente se referiam ao
objeto da pesquisa. Em meio aos casos de transtornos mentais graves e a
uma discreta presença de casos de uso nocivo de álcool e outras drogas,
encontravam-se casos de ordem neurológica, pessoas com deficiência
intelectual, situações diversas que se desdobravam em alguma condição
transitória de sofrimento e situações de violência.
Diante disso, o desafio de gestão do cuidado, que envolve o monitoramento dos casos e o planejamento de ações em saúde com base na
análise das necessidades e demandas deles derivados, segue como um
tema de trabalho no processo de integração ensino-serviço e de organização das ações de cuidado deste território de saúde.
No caso da UBS Tradicional, as dificuldades encontradas para caracterizar os casos não foram poucas, cujo modelo de atenção apresenta
mais obstáculos para garantir o acompanhamento contínuo.
Sobre os registros, em prontuários como fonte de informações, destacam-se algumas dificuldades especiais. Muitos prontuários eram bastante antigos, alguns datados de 1956, nem sempre cronologicamente
organizados e com muitas letras ilegíveis. A ausência de dados como
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raça/cor, profissão e/ou ocupação atual, religião, telefone e outros que
caracterizam a situação do usuário é muito frequente. Embora os trabalhadores afirmem frequentemente conhecer esses dados, eles muitas
vezes não constam dos prontuários. Além do caráter incompleto dos dados de identificação dos usuários, encontravam-se também incompletas
informações relativas à evolução e à história clínica dos casos.
Muitas dessas informações incompletas refletem também mudanças do ponto de vista da implantação de diretrizes do cuidado em saúde
pública ao longo do tempo. Por exemplo, a implantação da ESF nessa
UBS é recente, data de 2009, de modo que tanto os casos acompanhados anteriormente a esse modelo, quanto os casos da UBS Tradicional
carecem de informações que são apreendidas somente a partir das intervenções previstas pelo modelo ESF. Em geral, os prontuários mais
antigos registram a conduta médica pontual para a queixa, mas pouco
revelam do processo e das condições vividas pelo usuário. Muitos prontuários também não apresentam hipótese diagnóstica no decorrer dos
atendimentos, mais um motivo que impedia uma visão clara do processo
do usuário com base nesses registros. O caráter misto da Unidade também coloca dificuldades para essa caracterização. Por exemplo, usuários
que iniciaram o atendimento pela UBS Tradicional e que, por motivo de
mudança de residência, migraram para a ESF, e vice-versa, submetiamse a modelos de atenção à saúde de lógicas diferentes, o que também
constava em seus registros e dificultava a caracterização do processo no
período acompanhado pela Unidade.
Essa situação despertou uma série de questões e reflexões sobre
a gestão do cuidado, o registro nos prontuários, o trabalho em equipe, a possibilidade de efetivar o papel de coordenação do cuidado, o
planejamento efetivo de ações, as mudanças de modelos de atenção e
a convivência de modelos de atenção distintos e seus impactos para
usuários e equipe. Essas questões acompanharam a trajetória do PETSaúde e puderam ser trabalhadas de diferentes maneiras ao longo do
processo.
Em relação aos dados levantados, embora relativizados por todas
essas dificuldades identificadas ao longo da coleta, alguns podem ser
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destacados, pois apresentaram indagações importantes sobre os processos de trabalho, a singularidade do funcionamento da UBS Silmarya e
outras questões da rede no território.
Um primeiro fato que chama atenção, no conjunto relativo aos dados de identificação, é a ausência de informações sobre cor/raça, verificada em 82,4% dos casos, o que demonstra a fragilidade do reconhecimento do recorte racial ainda presente quando se trata de demandas
de saúde da população. Também relevante foi a semelhante ausência de
informação (86,1%) sobre a religião do usuário. Os dados sobre profissão e ocupação, importantes para o cuidado em situações de agravo à
saúde e à saúde mental dos usuários, também eram pouco registrados
no prontuário: 56,4% dos casos não possuíam identificação de profissão,
58,8% não possuíam identificação de vínculo trabalhista e 34,1% não
possuíam identificação de ocupação atual.
Também pouco frequentes eram as informações relativas à renda
familiar (ausente em 87,3% dos casos), às condições de moradia (ausente em 81,2% dos casos) e ao saneamento básico (ausente em 53,3% dos
casos). Os trabalhadores do serviço diziam já terem se apropriado dessas
informações no cotidiano do trabalho. No entanto, elas não constavam
nos registros dos prontuários, por questões diversas, algumas já elencadas aqui, o que suscita novamente a necessidade de reflexões sobre a
qualidade dos registros.
Outro dado relevante diz respeito à própria presença de usuários do território de abrangência da UBS nos demais serviços de saúde mental. Por exemplo, constatou-se um baixo número de usuários
no CECCO, tendo em vista a potência desse dispositivo na rede e
as demandas do território. Na reflexão sobre este dado, destaca-se
a questão da distância entre os serviços e a dificuldade de locomoção por transporte público nos próprios bairros da Freguesia do Ó e
Brasilândia. As condições de mobilidade na cidade surgem como
aspecto importante para a potencialização dos recursos da rede de
saúde e assistência. O CECCO é pouco conhecido pelos próprios trabalhadores das UBSs, não somente pela distância, mas também por
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conta do baixo investimento da gestão pública nesse dispositivo no
período que se seguiu a sua criação.
Outro dado que chama atenção no processo é a baixa permanência
dos usuários do território da UBS Silmarya no CAPS AD. Essa questão
alerta para uma série de fatores, muitos deles merecedores, inclusive, de
uma discussão à luz da adesão ao tratamento em casos de usuários de
álcool e/ou outras drogas. Dos três CAPS, o CAPS AD é aquele em que
mais notamos ausência de identificação do Projeto Terapêutico Singular
(PTS) atual, embora houvesse identificação, em muitos casos, do PTS
inicial. De 26 casos do CAPS AD em que foram mapeadas informações
sobre PTS inicial, 20 casos não possuíam identificação de PTS atual,
indício da dificuldade de vinculação dos usuários desse território ao serviço, como destacavam os trabalhadores.
Para a compreensão dessa situação, deve-se considerar a análise da
concepção das equipes sobre o uso nocivo de álcool e/ou outras drogas e sua caracterização como demanda de cuidados em saúde mental.
Essa concepção tem importantes impactos na articulação do cuidado, no
acompanhamento dos casos e na possibilidade de vinculação dos usuários às estratégias estabelecidas. Nesse sentido, chama a atenção o baixo
número de casos diagnosticados como usuários abusivos de álcool e/ou
outras drogas no mapeamento realizado.
Do total de diagnósticos iniciais formulados, temos 29 diagnósticos
de uso nocivo de álcool e/ou outras drogas, sendo 11 deles formulados
pelo CAPS AD, 3 pelo CAPS Adulto, 13 pela UBS Silmarya – 10 da ESF
e 3 da UBS Tradicional –, e outros 2 pela UBS Galvão. Se considerarmos
que tínhamos no mapeamento 86 casos da UBS Silmarya, logo constataremos o baixo número de diagnósticos de uso prejudicial de álcool e/ou
outras drogas no conjunto de casos. Resta-nos indagar o que isso indica
do ponto de vista do reconhecimento das equipes em relação a essa demanda de cuidado em saúde.
Os diagnósticos revelados em cada serviço também expressam algo
importante, como podemos ver na tabela a seguir:
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Tabela 1: Diagnósticos iniciais dos casos por serviço (out.-nov. 2012)
Diagnósticos
Iniciais

UBS
UBS
CAPS CAPS CAPS
UBS
CECCO
Silmarya Silmarya
Infantil AD Adulto
Galvão
ESF
Tradicional

Em branco no
prontuário

4

7

4

0

1

6

2

Sem diagnóstico
inicial

1

5

0

3

1

8

2

Sem demanda de
saúde mental

5

0

0

0

0

1

0

Retardo Mental*

5

0

2

1

0

5

0

TDAH**

1

0

0

0

0

0

0

Queixa
neurológica

1

0

0

0

0

7

0

Depressão e
ansiedade

5

1

9

3

0

11

7

Depressão e
queixas clínicas

1

0

0

0

0

2

0

Psicoses

1

1

13

0

0

6

0

Síndrome do
Pânico

0

0

0

0

0

0

1

Neurose (bipolar)

0

0

1

0

0

5

3

Uso abusivo de
SPA*** e queixas
clínicas

0

11

3

0

2

10

3

Queixa clínica geral
e ginecológica

0

1

1

1

0

33

1

Demanda cuidados
imediatos

0

0

2

3

0

1

0

Vulnerabilidade

1

0

0

0

0

2

0

Medicação

0

0

0

0

0

6

0

TOTAL

25

26

35

11

4

103

20

Fonte: Banco de dados da 1ª etapa da pesquisa PET-Saúde (PUC-SP)
* Mantivemos a forma de registro encontrada, embora a política de saúde da pessoa com
deficiência recomende o uso de deficiência intelectual.
**Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.
***Substâncias Psicoativas.
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É interessante notar como a complexidade do serviço, seu escopo
de atuação e as demandas específicas da população atendida estão diretamente relacionados ao tipo de diagnóstico produzido em cada um.
Por exemplo, no CAPSi, encontramos diagnósticos relativos a processos que impactam o desenvolvimento dos sujeitos, seu processo educativo e a garantia de direitos para seu pleno desenvolvimento. Esses
aspectos estão menos presentes nos outros CAPS. O CECCO, como
serviço inserido na lógica da Atenção Básica, e, portanto, sem papel
de dispositivo especializado, concentra demandas menos específicas
de diagnósticos graves de transtornos mentais. Na UBS Silmarya, por
sua vez, a análise dos diagnósticos iniciais formulados demonstrava
amplitude significativamente maior de diagnósticos, que passavam por
questões neurológicas, clínicas, de condição de vulnerabilidade e pelo
campo das deficiências.
Diante disso, a primeira questão que abre esta discussão/reflexão refere-se à distinção entre saúde mental e transtorno mental. As
equipes da ESF incluíram como casos da pesquisa várias pessoas com
problemas neurológicos, usuários crônicos de benzodiazepínicos,
com problemas decorrentes do enfrentamento da vida diária (perdas,
ansiedade, neuroses) e não apenas transtornos mentais severos e persistentes, ou casos de uso abusivo de álcool e/ou outras drogas. Falar
em demanda de saúde mental, de fato, na Atenção Básica, refere-se a
um campo muito mais amplo. Muitas vezes, a grande dificuldade da
Atenção Básica está justamente em responder a situações-problema
envolvendo casos que não são graves, mas que requerem uma intervenção em relação à qual a equipe não encontra dispositivos para
operar.
Em que pese a variação conceitual com que as equipes operam, a
verdade é que ela é indicativa da necessidade de qualificação das estratégias de cuidado em saúde mental, considerando o usuário na sua
integralidade.
Tendo em vista a característica da UBS Silmarya de atender dois
modelos de atenção à saúde no mesmo espaço físico, mas com populações diferentes, compreende-se o desafio da ESF de incorporar
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um modelo descentralizador de cuidados. Nele, a clínica ampliada
(CAMPOS, 1999) é uma ferramenta de articulação e inclusão de diferentes enfoques e disciplinas para trabalhar a complexidade dos
casos, compartilhando diagnósticos de problemas e propostas de solução. Escuta e vínculo são de fundamental importância no trabalho
com esses casos. E reconhecemos que esses recursos de intervenção
encontram difícil tradução na metodologia prevista para coleta de
dados nessa etapa da pesquisa.
Na UBS Tradicional, a lógica do cuidado percorre outros caminhos. A pessoa passa por atendimentos com profissionais específicos,
criando-se o mecanismo do encaminhamento para responder aos diversos problemas de saúde apresentados. No caso da UBS Silmarya
Tradicional, onde não há psiquiatra nem psicólogo no quadro de funcionários, os usuários com transtornos mentais que buscam o serviço
via assistente social, educador em saúde, equipe de enfermagem e
consultas com clínicos, pediatras e ginecologistas são encaminhados
para serviços de referência.
Os processos de trabalho realizados pela UBS Silmarya no atendimento à comunidade enfrentam grande complexidade de questões
quando se trata do usuário com transtorno mental ou que faz uso abusivo de álcool e/ou drogas. Por isso, é preciso buscar, para além da
saúde, uma rede de cuidado intersetorial. Nos dados do mapeamento
realizado, observamos que os PTS pouco se valem deste recurso. Ainda
quando explorado na trajetória de cuidado dos casos, não é reconhecido como recurso de intervenção da saúde e como parte do projeto
terapêutico. Ainda, devemos também reconhecer a precariedade das
condições do território e das políticas sociais nele disponíveis.
Os grupos educativos e terapêuticos representam a resposta mais
frequente na oferta de cuidado aos usuários, seguidos das consultas
clínicas e medicações, dos acolhimentos e do acompanhamento pela
ESF. Ainda que consideremos a relatividade dos dados, chama atenção
a ausência de recursos do próprio território para a construção de novos itinerários com esses sujeitos.
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Tabela 2: PTS inicial dos casos de todos os serviços (out.-nov. 2012)
PTS Inicial – todos os serviços
Em branco no prontuário
Não foi desenvolvido PTS
Proposta de elaboração de um projeto terapêutico
Consulta clínica e ou Medicação
Acolhimento ou grupo de acolhimento
Grupos dos serviços e ou Terapia comunitária
VDs*, PSF, NASF
Acolhimento e conversa com serviços
Acolhimento, atendimento individual e familiar, grupo
Acolhimento, atendimento, alta
VDs e grupos na unidade
Atendimento clínico, medicação, VDs e grupos
Atendimentos familiares
Consulta clínica, medicação e exames
Acompanhamento no NIR** e na AACD
Encaminhamento a um clínico
Encaminhamento a profissional de saúde mental
Encaminhamento para UBS Silmarya
Medicação, encaminhamento para psicólogo
Alta sem encaminhamentos
TOTAL

Freq.
11
11
1
36
17
60
10
4
4
1
1
5
2
12
1
6
8
1
1
1
171

%
6,4%
6,4%
0,6%
21,0%
9,9%
,1%
5,9%
2,3%
2,3%
0,6%
0,6%
2,9%
1,2%
7,0%
0,6%
3,5%
4,7%
0,6%
0,6%
0,6%
100%

Fonte: Banco de dados da 1ª etapa da pesquisa PET-Saúde (PUC-SP)
*Visitas Domiciliares.
**Núcleo Integrado de Reabilitação.

Os grupos, assim como a participação dos usuários nos mesmos, parecem perder potência com o tempo; e acabam se esvaziando. A observação
da tabela a seguir, relativa ao PTS atual dos casos de todos os serviços, permite a identificação de dois aspectos que gostaríamos de destacar. Primeiramente, a mudança na aposta do dispositivo grupal quando comparamos os
PTS iniciais (com 60 indicações, conforme Tabela 2) e os PTS atuais (com
20). Além disso, percebe-se nos PTS atuais que diminuem os registros e a
inclusão de novas informações, talvez pela dificuldade de caracterizá-los
para além do que se reconhece como dispositivos de atenção à saúde.
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Tabela 3: PTS atual dos casos de todos os serviços (out.-nov. 2012)
PTS atual – todos os serviços

Freq

%

Em branco no prontuário

75

43,9%

Sem PTS

11

6,4%

Não está em tratamento

1

0,6%

Alta

5

2,9%

Dificuldade de adesão

4

2,3%

Encaminhamento a outras clínicas médicas

5

2,9%

Medicação

13

7,6%

Consulta clínica

22

12,9%

Visita domiciliar

13

7,6%

Consulta médica, visitas domiciliares

4

2,3%

Grupos nos serviços do território

20

11,7%

PSF, VDs, NASF. Consultas compartilhadas e Terapia Comunitária

5

2,9%

Acompanhamento outros serviços de saúde

5

2,9%

Medicação e grupo UBS

3

1,8%

Grupo na UBS

3

1,8%

Encaminhamento para terapia comunitária

1

0,6%

Visitas do PSF/NASF quinzenais

1

0,6%

Indicado: Terapia Comunitária e CECCO (não foi)

1

0,6%

Alta do CAPS, em acompanhamento no PSF

1

0,6%

Atendimento CAPS

2

1,2%

Consulta médica no CAPS

1

0,6%

CAPS e medicação

1

0,6%

CAPS, medicação e NASF.

1

0,6%

Psicoterapia e medicação

1

0,6%

Encaminhamento a outros profissionais de saúde mental

3

1,8%

Frequentando escola

2

1,2%

Programa curativo domiciliar e visita clínica

2

1,2%

171

100%

TOTAL

Fonte: Banco de dados da 1ª etapa da pesquisa PET-Saúde (PUC-SP)
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Esta população em situação de vulnerabilidade social nem sempre
se identifica com o discurso da saúde, deseja solução rápida para seus
problemas, num imediatismo que não reconhece os espaços coletivos
de cuidados ofertados pela UBS como locais para discussões de suas
questões. No entanto, reúnem-se informalmente em encontros festivos
no território (funk), comunicam-se pelas redes sociais de relacionamento (facebook) e juntam-se em torno desta diversão. Reúnem-se também
para participar de lutas pontuais a respeito de questões prementes da comunidade (COSTA, 2011). Atualmente, a questão da moradia e da construção de novas UBSs aglutina as pessoas no território da UBS Silmarya. Nosso
desafio está também em potencializar esses recursos do próprio território, em diálogo com os modos singulares de vida daquela população e
suas formas de participação social, apostando em projetos terapêuticos
não como dispositivos sanitários dos serviços, mas como dispositivos
territoriais, capazes de tecer novas trajetórias de vida.
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Análise dos Genogramas e Ecomapas na
Experiência do PET-Saúde Mental, Álcool
e Outras Drogas da PUC-SP
Edna Peters Kahhale; Thainá Minucci Greco; Mirian Ribeiro;
Bianca M. M. L. Leal; Mirian Linares

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões,
desmontável, reversível, suscetível de receber modificações
constantemente. (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 8.)

Introdução
Este trabalho insere-se na experiência do Programa de Reorientação Profissional e Educação pelo Trabalho (Pró-Pet-Saúde) do Ministério da Saúde do Brasil, em parceria com a PUC-SP e a Subprefeitura da
Freguesia do Ó/Brasilândia do Município de São Paulo. Dentre os vários
objetivos do PET-Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, destacamos,
neste texto, a construção de metodologias de escuta que qualifiquem a
atuação da Estratégia Saúde da Família (ESF) no diagnóstico de demandas em saúde mental e no desenvolvimento de estratégias de cuidado.
Essa experiência evidenciou a necessidade de articular pesquisa e
clínica, bem como os saberes dos usuários e das equipes dos serviços.
Configurou-se assim um processo de gestão compartilhada e participativa, a qual impulsionou usuários e equipe de saúde a um esforço comum
na formulação de estratégias que diziam respeito tanto ao trabalho no
serviço de saúde, quanto a um projeto terapêutico singular aos usuários.
A metodologia aqui analisada é o ecomapa (ANDRADE; LÓLIO;
GENTIL; LAURENT, 1999) na sua potência como ferramenta de cuidado em rede, na articulação da atenção primária e secundária. Esta
análise foi construída a partir de estudos de casos, que relatam a his– 100 –
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tória de vida e os itinerários de cuidado vividos por doze usuários vinculados aos serviços de saúde da região onde o trabalho se desenvolveu. Para a construção da ‘história de vida, foram utilizadas anotações
contidas em prontuário multiprofissional e conversas realizadas pelos
estudantes e preceptores do PET-Saúde com usuários, parentes, trabalhadores e/ou equipes de saúde.
No cotidiano do cuidado, a possibilidade de compreensão dos modos de vida, das redes de suporte social, da constituição familiar, dos
lugares de circulação e pertencimento ao território é de fundamental
importância na construção dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS)
(CHIAVERINI, 2011). O entendimento dos itinerários traçados – ecomapa – permite a construção da Clínica Ampliada (ANDRADE; LÓLIO;
GENTIL; LAURENT, 1999) e a produção de um olhar integral e longitudinal (CUNHA e SOUSA CAMPOS, 2011; MIRANDA e ONOCKO-CAMPOS,
2010; GOMES, 2006; CAMPOS e DOMITTI, 2007). É também um instrumento relevante para a constituição de redes inter e intrassetorias de
cuidado. Nesse contexto, a clínica é sempre uma interação complexa entre sujeitos singulares: um profissional e um usuário, uma equipe e um
cliente, uma equipe e um sujeito coletivo (uma família ou uma comunidade, etc.). Nesse modelo de referência, entendemos a clínica com uma
dimensão política e subjetiva, pois o encontro ocorre entre modos de
subjetivação fabricados no coletivo (CUNHA, 2005, p. 46).
A compreensão necessária para construção de PTS pode ocorrer
por meio de genograma e ecomapas. Genograma é a representação gráfica de informações sobre a família, semelhante à árvore genealógica,
composta por símbolos e representações que possibilitam demonstrar
a dinâmica familiar, incluindo processo de comunicação e relações estabelecidas (conflitos e equilíbrio). Dessa forma, o instrumento fornece
informações qualitativas sobre a família a ser cuidada.
Ecomapa é uma representação gráfica que abrange os relacionamentos do indivíduo, estendendo-se para representar não apenas os
familiares, mas outros relacionamentos sociais, pessoais e lugares de
circulação. Também permite a identificação dos padrões de comportamento ou problemas familiares, como divórcio, alienação entre irmãos
ou alcoolismo. O ecomapa tem por objetivo mapear e mostrar a rele– 101 –
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vância dos relacionamentos do indivíduo – aspectos importantes de sua
vida e/ou de uma família – e de todos os lugares frequentados por este,
sejam eles de saúde ou não.
Propomos o ecomapa como ferramenta de identificação e análise do
itinerário percorrido pelo usuário, pois ele possibilita aos profissionais
de saúde conhecer os dispositivos de cuidado acionados pelo usuário e
sua família, implicando um olhar ampliado sobre seu contexto e a adequação de suas práticas de cuidado. Transitar pelo território é a principal
maneira de produzir saberes sobre os processos de adoecimento mental
e de produzir práticas de cuidado condizentes com a realidade (conhecer o contexto de vida dos moradores daquele local), baseadas nas relações do sujeito com o território, consigo e com os outros membros da
comunidade – desse modo, é possível desenvolver práticas de cuidados
condizentes com o que ‘se tem’ e com o que ‘não se tem’ (CUNHA e
SOUSA CAMPOS, 2011; MIRANDA e ONOCKO-CAMPOS, 2010).
[ecomapa] É um diagrama em que sua realização se dá de forma
simples, com lápis e papel. O diagrama delineia uma estrutura
solar com códigos que irão simbolizar as narrativas da história de
vida do entrevistado e os tipos de relações que estabelece em seu
ambiente, tornando-se possível um registro gráfico de identificação do passado e presente de uma Rede e das estruturas que lhe
oferecem suporte cotidiano e apoio social. (CORREIA, 2013, s. p.)

Para tal, apreendemos o sentido de itinerário terapêutico como “(...)
sinônimo de busca de cuidados (...), práticas individuais e socioculturais de saúde em termos dos caminhos percorridos por indivíduos (...)
na tentativa de solucionarem seus problemas de saúde” (GERHARDT,
2006, p. 2449). Ou seja, o itinerário terapêutico retrata o movimento dos indivíduos em busca de cuidados que envolvem, por exemplo,
serviços de saúde, opções de lazer e dispositivos ligados à resolução de
problemas de origem física ou psíquica. Mesmo quando o caminhar e o
circular do indivíduo se dão por diferentes territórios, aparentemente,
desconexos, ainda assim significa uma busca, o protagonismo da pessoa
na solução de suas demandas de cuidado.
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Para melhor visualizar os itinerários terapêuticos, a pesquisa do
PET-Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas adotou a ferramenta do
ecomapa.
O ecomapa é um diagrama das relações entre a família e a comunidade, que ajuda a avaliar as redes e os apoios sociais disponíveis
e sua utilização pela família; contendo os contatos das famílias
com pessoas, instituições ou grupos; representando ausência ou
presença de recursos sociais, culturais e econômicos de um determinado momento do ciclo vital da família, havendo modificação
ao longo do tempo e sendo, portanto, dinâmico. (PEREIRA et al.,
2009, p. 409.)

Trata-se de uma ferramenta que possibilita a visualização do percurso das relações sociais e afetivas do indivíduo, dos serviços de saúde,
das instituições de ensino, culturais e demais locais de seu território. O
mapeamento nos permite apontar para as intensidades de suas relações
(frágil, forte, muito forte e pontual) com as respectivas áreas. Permite
ainda compreender a forma como essas relações foram estabelecidas – se
sofreram rupturas, o grau de investimento nelas, etc. –, bem como identificar a associação entre as áreas e o tempo de utilização dos serviços,
“passado/presente/futuro”, ou seja, os locais e instituições que o usuário
não frequenta mais, os que ainda frequenta e com os quais se relaciona,
além de como são as expectativas e os planos futuros em relação aos
respectivos serviços. A amplitude das informações obtidas a partir de
uma realidade concreta é que nos permite compor a história de vida do
indivíduo e da construção de sua subjetividade.
A importância dessa ferramenta está no fato de a equipe de saúde e
o próprio usuário poderem se apropriar de seu percurso, do território,
de suas relações e suas buscas, tornando esse material potencializador
do trabalho e das intervenções de cuidado – o que significa que o itinerário é vivido e perpassa por todo território:
O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence.
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O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais
e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em
território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população. Um faz o outro,
à maneira da célebre frase de Churchill: “primeiro fazemos nossas
casas, depois elas nos fazem.” (SANTOS, 2012, p. 97.)

O ecomapa torna visível, palpável, por onde as pessoas caminharam
e por onde hoje caminham, onde elas buscam apoio e, principalmente,
como são esses vínculos em diferentes locais.
Essa ferramenta tem sido utilizada tradicionalmente como forma de
diagnóstico e avaliação do trabalho do profissional, sendo construída no
início e no final do processo de cuidado e/ou terapêutico. No PET-Saúde
Mental, Álcool e Outras Drogas, começamos com essa perspectiva. No
entanto, percebemos que, para atender à proposta de Clínica Ampliada e
PTS, era necessário ampliar o uso para além do diagnóstico. Incorporar
a narrativa dos usuários ao cotidiano da assistência levou-nos à utilização do ecomapa como uma ferramenta, como um processo ao longo do
cuidado oferecido. Nessa troca, buscou-se potencializar tanto os usuários quanto os profissionais de saúde, pois a ferramenta funcionou como
espaço de experimentação coletiva, associada à interação Unidade de
Saúde/comunidade/território. Assim, o objetivo deste texto é analisar a
potência do ecomapa como ferramenta de diagnóstico e de cuidado em
saúde mental, como facilitador da construção e do acompanhamento de
projetos terapêuticos singulares e como potencializador da autonomia
de usuários e/ou equipes de saúde.

Lócus do estudo
O território, de responsabilidade da Supervisão Técnica de Saúde
FÓ/Brasilândia, corresponde a dois distritos administrativos (Freguesia
do Ó e Brasilândia) que sofreram grandes modificações nas últimas décadas. A ocupação territorial, neste período, avançou na direção da Serra
da Cantareira e levou a um adensamento populacional que, em algumas
áreas, não foi acompanhado por adequada infraestrutura de serviços, o
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que resultou em grande heterogeneidade na região, havendo hoje, de
um lado, áreas plenas de urbanização e desenvolvimento social e, de outro, áreas com quase nenhum serviço de saúde, saneamento básico, escolas e segurança pública. Cabe salientar a escassez de recursos de lazer,
cultura e poucas oportunidades de trabalho formal e geração de renda.
Do ponto de vista da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), todo o
território conta com um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi),
um Centro de Atenção Psicossocial adulto (CAPS Adulto), um Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e um Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO). Levantamento realizado em 2012, na
primeira etapa da pesquisa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Silmarya
Rejane Marcolino de Souza, identificou que há cerca de 100 usuários
diagnosticados com algum transtorno mental em cada equipe de ESF e a
demanda das equipes por ampliação e complexificação das respostas ofertadas. O trabalho da ESF revelava que havia uma parcela da população
sem acesso a serviços de saúde e/ou assistência, população essa identificada pelos agentes de saúde como em situação de sofrimento mental ou
vulnerabilidade e que, ainda que não tivesse um diagnóstico preciso de
transtorno mental, indicava uma demanda de cuidado e atenção.
A proposta apresentada para os PET-Saúde – com ênfase nos temas
“Rede de Atenção Psicossocial, cuidados em saúde mental na Atenção
Básica” e “Rede de Atenção Psicossocial, cuidados aos usuários de álcool, crack e outras drogas”–, aplicada em um território com uma cobertura de aproximadamente 60% de Estratégia Saúde da Família, oferece
uma perspectiva de capilarização das políticas de saúde mental por meio
de ações promovidas pelas equipes da ESF. A proposta ancora-se nas
diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental e da Reforma Psiquiátrica, buscando avanços na constituição de uma rede comunitária de
serviços que garanta o cuidado qualificado e os direitos das pessoas com
transtornos mentais ou que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas
(BRASIL, 2005).
O trabalho foi desenvolvido em duas UBSs e na rede de atenção
psicossocial da região: CAPSi, CAPS Adulto, CAPS AD e CECCO. Participaram doze usuários (quatro homens, sete mulheres e uma adoles– 105 –
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cente). A escolha dos participantes do estudo tomou como referência a
sua vinculação a uma das duas unidades de saúde da região da Freguesia
do Ó/Brasilândia e sua inserção na rede especializada (CAPS e CECCO).
Todos apresentavam hipóteses diagnósticas de graves transtornos de
saúde mental. Foram indicados pelas suas equipes de referência, eram
acompanhados há longo tempo nos serviços e colocavam desafios às
equipes na elaboração e no acompanhamento do Projeto Terapêutico
Singular. Cada caso foi acompanhado diretamente por um preceptor e
dois estudantes, além da equipe de referência. Dessa forma, os doze casos foram assim distribuídos: um caso de cada CAPS (Infantil, Adulto e
Álcool e Drogas), um do CECCO, seis casos indicados pelas equipes de
ESF e dois casos acompanhados por UBS Tradicional.
Os instrumentos e ferramentas utilizados foram pautados pela categoria analítica de Itinerários, e estão representadas no esquema da Figura 1.

Figura 1: Dimensões envolvidas na categoria de Itinerários terapêuticos e/ou de
cuidados.

Estas dimensões (sintetizadas acima) envolvidas nos Itinerários foram desenvolvidas, no percurso da pesquisa, em procedimento dinâmico
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que, ao mesmo tempo em que qualificava as equipes de pesquisadores/
cuidadores, também coletava os dados necessários para a pesquisa intervenção/assistência aos usuários. Isso pode ser visualizado na Figura 2:

Figura 2: Percurso da pesquisa do PET-Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas
da PUC-SP.

O mesmo processo de circulação no território e sua representação
em mapa ocorreu com as equipes e com os usuários. Assim, o mapa
expressava os cuidados oferecidos e/ou vividos pelos usuários. O mapa
visual – ecomapa – era construído a partir do relato sobre a história de
vida, do sofrimento e da assistência oferecida pelos diferentes serviços
de saúde. Os dados foram obtidos na consulta ao prontuário multiprofissional do usuário e/ou da família, em entrevistas com a equipe de
referência do usuário, com o próprio usuário e/ou familiares e em atendimentos no serviço e em visitas domiciliares. A representação desse
processo de coleta e acompanhamento dos casos está ilustrada na Figu– 107 –
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ra 3. Vale ressaltar que, para este processo, todos os participantes que
configuraram um caso e os gerentes dos serviços assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)1.
Modos de Operar no Cuidado Cotidiano:
Acompanhamento do PTS

Figura 3: Modos de operar no cotidiano, acompanhamento do PTS.

Análise dos Estudos de Casos Via Ecomapas
Este trabalho teve como foco a potência do ecomapa como ferramenta mediadora das relações entre a equipe de saúde e o usuário, dando-se menor ênfase ao seu papel de diagnóstico e avaliação. No entanto,
no processo de acompanhamento dos usuários com problemas graves de
saúde mental e/ou uso abusivo de substâncias psicoativas, a ferramenta
facilitou a contextualização dos usuários assistidos pelas equipes de saúde, o que de certa forma atualizou a hipótese diagnóstica de cada caso.
1.

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da PUC-SP, sob protocolo 446.241.
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Analisa-se a seguir a utilização do ecomapa como ferramenta de
intervenção nos itinerários vividos e de ampliação do cuidado articulado numa rede de serviços. O ato de desenhar o ecomapa constitui
uma cartografia que acompanha o movimento da vida, pois que propicia
apropriação e avaliação dos caminhos de cuidados percorridos. Além
disso, auxilia nos processos de contratualidade e de compreensão, de
construção de saúde, de vida, do mundo do usuário, propondo e criando
intervenções que possam ampliar suas relações.
Ao analisar os ecomapas construídos ao longo do estudo dos casos,
foi possível identificar as diferentes funções e potências dessa ferramenta. A primeira potência pode ser traduzida como “a equipe apropria-se
de sua potência: eu tenho a força!” O que significa isso? Significa que a
equipe, ao construir o ecomapa dos usuários e discutir tais itinerários,
torna-se capaz de identificar outras possibilidades de cuidado e de ampliar a rede de serviços ou de cuidado articulado numa rede. Dos doze
casos acompanhados, oito exemplificam esta dimensão, sendo três dos
CAPS e cinco da UBS ESF (João Lucas, Deodoro, Estela, Maria Madalena,
Jordana, Dorothy, Cleópatra e Darlene)2.
O que esses casos têm em comum? O fato de serem casos que, apesar de o Projeto Terapêutico Singular indicar medicação associada a outras atividades, acabam ficando restritos à medicação.
Na nossa cultura ocidental, espera-se que os profissionais resolvam
os problemas do Outro, tentem salvar ou fazer algo pelo Outro. A oferta
de medicação tranquiliza, de certa forma, os profissionais, convencendo
-os de que estão oferecendo algum cuidado quando os casos são muito
complexos. A grande conquista neste processo em que preceptores e
estudantes construíram no ecomapa a trajetória de circulação dos usuários, seguida da discussão com as equipes de referência, foi possibilitar o
movimento da equipe para um cuidado integral, diversificado, recusando a medicação como oferta central na elaboração de um PTS.
Nesses oito casos, os usuários apresentavam graves problemas de
saúde mental associados à violência doméstica. Um dos casos estava associado ao uso abusivo de álcool com sequelas somáticas, sociais e tra2.

Os nomes dos participantes são fictícios.
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balhistas. Este caso do CAPS AD será utilizado para exemplificar como a
equipe de saúde, ao usar o ecomapas, ampliou sua potência de cuidado.
No caso de João Lucas (JL), o tratamento inicial estava baseado em
consultas pontuais em serviços de pronto atendimento, onde era tratado
apenas dos sintomas relatados. Posteriormente, nos acompanhamentos
longitudinais, em CAPS e UBS, ampliou-se a investigação dos processos
de adoecimento, com aprofundamento do olhar sobre as questões clínicas e psiquiátricas, o que acarretou o aumento da lista de medicações.
Segundo a preceptora e as estudantes que construíram o ecomapa de JL:
Questionamo-nos sobre as lacunas na comunicação entre profissionais médicos e demais profissionais da equipe quanto à terapêutica
medicamentosa. Parece-nos não haver uma construção coletiva do
projeto terapêutico, que envolva discussão sobre as medicações prescritas ao usuário. Entendemos que essa deva ser uma pauta a ser tratada nos serviços de saúde, principalmente naqueles que se dispõem a
ter um trabalho em equipe.

Consideramos que essas lacunas restringem o funcionamento da
rede, uma vez que, pelos princípios do SUS (BRASIL, 2000), as unidades
devem se articular para oferecer a integralidade do cuidado. Quando a
dinâmica e a comunicação no interior do serviço são insuficientes, a
comunicação externa também o será.
A troca de informações entre os equipamentos de saúde é fundamental no projeto terapêutico do indivíduo. É por meio delas que se
pode perceber as dificuldades, os desafios, as descobertas e as sugestões
de estratégias para o enfrentamento e o desenvolvimento do usuário
diante de suas questões (CHIAVERINI, 2011). No caso JL, questionamos a ausência dessa prática, perceptível na dificuldade de pactuação
do cuidado entre a atenção básica e os serviços de especialidades. É importante ressaltar a contribuição do ecomapa para iniciar essa discussão,
aproximação e construção.
Por meio desse recurso [ecomapa], percebeu-se o quanto JL afastouse, gradativamente, de atividades de lazer e relações interpessoais e
vinculou-se cada vez mais aos estabelecimentos de saúde, tendo sua
esposa como uma das únicas relações pessoais atuais. (Depoimento
de preceptor e estudantes.)
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Como se pode notar no ecomapa de João Lucas, a partir da discussão dos itinerários com a equipe e com o usuário, foi possível começar a
resgatar projetos de futuro que ampliaram a inserção dele no território.
João Lucas permaneceu 4 meses abstinente em 2014, período em que
conseguiu reduzir o projeto terapêutico no CAPS e se aproximar de outros espaços, como o CECCO, além de retomar a atividade com mosaico
em casa e poder vender o material produzido, aprender a dirigir e desejar voltar para a Bahia. Vejamos a fala dele:
Que nem agora eu estou com muita força e muita fé, que a recaída
que eu tive nunca aconteceu. A força que eu estou tendo agora, de
procurar ser mais firme, não fazer mais ela (esposa) sofrer, como
você já sabe né, os problemas que eu tenho, pra trabalhar tá difícil né,
tá no início aí sobre o INSS, e tudo dando certo, quero ir embora pro
nordeste, ficar aqui não!

Posteriormente, notamos que JL adotava posturas distintas nesses
espaços, um focado na saúde (CECCO) e outro na doença (CAPS). Isso
nos levou a refletir sobre até que ponto deve-se trabalhar a doença, sem
que esta prevaleça como a faceta mais importante no processo de tratamento do usuário.
O foco na saúde levou-nos a propostas terapêuticas pautadas na
ampliação da rede social a partir de programas e atividades recreativas
e esportivas. As atividades realizadas, dentre elas, a Copa de Inclusão,
a Semana da Luta Antimanicomial e as Festas Juninas, para as quais os
usuários tiveram a oportunidade de convidar amigos e vizinhos, possibilitaram o fortalecimento dos laços de amizade e a expressão de habilidades que repercutiram na identidade do usuário em questão. A ressignificação do trabalho com mosaico e a inserção dessa atividade na
rotina de vida, e não de tratamento do mesmo, possibilitou interlocução
com o mercado de trabalho, para além das atividades formais até então
vivenciadas.
Na discussão em equipe, pôde-se ponderar sobre possíveis julgamentos de valor e estereótipos que atravessam a relação entre profissional e usuário, e que interferem de maneira negativa no cuidado. O uso
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abusivo de álcool geralmente cria uma imagem distorcida dos usuários,
associada à “falta de força de vontade”, “fraqueza de caráter”, comprometendo o oferecimento de atenção, escuta e tratamento aos mesmos.
Foi exatamente a possibilidade de debater estas questões, esclarecer e
colocá-las às claras que enriqueceu o trabalho e levou a equipe a se reconhecer como potente.
O julgamento moral culpabiliza o usuário, que, por ser vítima de
preconceito e estigmatização, perde a oportunidade de ter acesso a um
cuidado adequado nos serviços de saúde. Para reverter esta situação, é preciso haver uma mudança de postura por parte dos profissionais (ROZANI;
NOTO; SILVEIRA, 2014).
Pessoas com transtornos mentais e usuários de drogas são, muitas
vezes, alvos de preconceito social.
O estigma é uma construção social que representa uma marca a
qual atribui ao seu portador um status desvalorizado em relação
aos outros membros da sociedade. Ocorre na medida em que os
indivíduos são identificados com base em alguma característica indesejável que possuem e, a partir disso, são discriminados e desvalorizados pela sociedade. (ROZANI; NOTO; SILVEIRA, 2014, p. 9)

O caso de João Lucas, discutido até o momento, serve de exemplo
de um processo semelhante aos outros sete casos, repletos de desafios
no seu enfrentamento e na construção de caminhos para o cuidado. Os
casos em que a violência doméstica implica uma naturalização, como
ao se considerar o ato de “dar umas palmadas” como ferramenta educativa (ANDRADE, 2013), gera um forte sentimento de impotência nos
profissionais, pois seu enfrentamento envolve, muitas vezes, mudanças
estruturais na vida do usuário e de sua família.
Dos oito casos analisados, seis estão associados a situações de violência doméstica. A violência é tão desafiadora para as equipes quanto
o uso abusivo de álcool e outras drogas (MINAYO, 2006, p. 4). Explica
que a violência é “um fenômeno da ordem do vivido, cujas manifestações provocam ou são provocadas por uma forte carga emocional de
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quem a comete, de quem a sofre e de quem a presencia”. Compreendemos que a equipe acaba entrando nas cenas trazidas pelo usuário
– que retorna à violência sofrida – e também fica refém do tema, sem
conseguir refletir sobre ele ou mesmo entender por que o usuário se
mantém nessa situação.
A equipe parece tomada pelas emoções que a violência evoca, paralisa-se e tem dificuldade de atentar para outras possíveis demandas
do usuário, evidenciando entrar em crise também. A equipe fica tão
impactada que passa a buscar sentidos, hipóteses para o que de fato
possa ter ocorrido, afastando-se do momento atual da vida do usuário. A
construção do ecomapa pode auxiliar no enfrentamento e na superação
desse impacto paralisante gerado pela violência.
A segunda potência do ecomapa como ferramenta mediadora de
cuidado pode ser descrita como “a reflexão mediada pelo ecomapa
amplia a autonomia: posso mais e posso ser saudável”! Isso significa
que as equipes, ao construírem o ecomapa, apropriam-se do itinerário de cuidados desenvolvido pelo usuário e utilizam este processo
para dialogar com o mesmo. Nos casos específicos de Macabéa e Maria
Carolina, o ecomapa foi construído pelos estudantes, junto com o preceptor e a equipe de referência. Depois dessa construção e o debate
da equipe, o ecomapa foi apresentado às usuárias e famílias, e seus
itinerários no território foram discutidos, o que propiciou uma mudança na postura das mesmas – de queixosa para mais proativa. Nesse
caso, o movimento da equipe foi rever-se nas suas potencialidades de
cuidado e construir junto com o usuário seu PTS, ou seja, deixou de
se restringir à medicação, ampliou as alternativas e focou na saúde em
sentido amplo.
Dos doze casos acompanhados, dois deles servem como exemplo
desta potência: um origina-se da equipe de UBS ESF (Macabéa), o outro, da equipe da UBS Tradicional (Maria Carolina). Relataremos os dois
casos, pois trazem contribuições interessantes tanto para a equipe, que
enfrentou suas próprias fragilidades, quanto para as usuárias, que deixaram de frequentar apenas equipamentos de saúde e passaram a ir a
outros espaços de lazer, cultura e convivência.
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No caso da Macabéa, a discussão do ecomapa aponta para a ampliação da vida e da contratualidade da usuária, possibilitando que os
modos singulares de vida e o mundo sociocultural dela aparecessem.
Macabéa sempre fez extenso uso dos serviços de saúde, em decorrência do diagnóstico de “depressão pós-parto” em suas três gestações.
O ecomapa mostrou-se um instrumento importante ao dar visibilidade
ao quanto ela vinha numa trajetória de medicalização, visível em sua
busca incansável por serviços de saúde.
A construção do ecomapa pela equipe e o diálogo com Macabéa e
sua primogênita, a respeito do processo dos seus itinerários de cuidado,
revelaram a potência das ações da equipe e da família.
A partir daí, foi possível pensar em outras possibilidades fora do
circuito vicioso em que ela se encontrava, de doença e busca pela cura,
para um contexto maior de promoção da saúde. Macabéa mostrou-se
aberta a experimentar novos caminhos, foi redescobrindo e redesenhando o exercício da maternidade, estabelecendo com as filhas atividades
para além das domésticas. Passou a incluir passeios em família a parques
e shoppings e a procurar cursos de seu interesse (costura e culinária).
Essa mudança foi fundamental, pois, no princípio, ela se considerava
incapaz de realizações e de tomar iniciativas, por ter ficado grande parte
da vida “aprisionada” nas impossibilidades do estigma de mulher “doente” e “deprimida”.
Macabéa, que também se sentia incapaz de trabalhar, tendo permanecido por muitos anos nesta condição, passou a vender trufas feitas
pela prima na região onde mora. Desse modo, viu fortalecido seu protagonismo e a construção de sua independência psíquica em relação ao
marido e à doença.
O processo da equipe e o processo de Macabéa potencializaram as
ações mútuas e criaram autonomia para ela e sua família.
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Figura 5: Ecomapa de Macabéa com os itinerários passados, atuais e futuros.

Processo semelhante ocorreu com Maria Carolina, que mantinha
um vínculo forte com a médica da UBS Tradicional. No início deste caso,
a construção do ecomapa possibilitou uma primeira aproximação com
sua história de vida, evidenciando-se os vínculos passados. Ao contar a
sua história, mostrou-se bastante envolvida e emocionada. O presente
quase não foi mencionado, assim como seus filhos e netos. A partir dos
encontros com a usuária, também foi produzido um ecomapa represen– 116 –
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tando visualmente um panorama da circulação do sujeito em seu território, tal como suas relações cotidianas. Essa construção foi feita só pelos
profissionais e não teve a participação direta da usuária.
Ao longo da intervenção, houve uma mudança em seus vínculos e
na circulação no território. Nesse ponto, a construção conjunta dos profissionais com os estudantes e a usuária permitiu visualizar as potências
da mesma e facilitou o trabalho da equipe no fortalecimento dos vínculos com a família, que eram fracos. Na percepção de Maria Carolina, os
filhos e os netos não gostavam dela. O trabalho desenvolvido a partir daí
foi o de ajudá-la a se perceber no papel familiar de mãe e conselheira.
Essa aquisição de protagonismo foi desenvolvida por meio da construção de um álbum de família, que cumpriu a função de mediador nos
encontros familiares.
Algumas mudanças ficam claras: mais investimento na relação com
seus filhos e netos e a ampliação de espaços e pessoas em seu ecomapa.
Essas mudanças indicam o quanto ela voltou a investir em projetos que
a satisfazem e em antigos planos, como o de alfabetização e o resgate do
trabalho como empregada doméstica, no antigo prédio da patroa.
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A terceira potência do ecomapa como mediador do cuidado em
saúde pode ser descrita como “o ecomapa e os itinerários de vida são
meus”! Isto significa que a equipe fez o ecomapa e, no diálogo com o
usuário, ele próprio constrói um novo ecomapa, que o auxilia na ampliação da sua vida e da contratualidade com os serviços, possibilitando
que os modos singulares de vida e o mundo sociocultural dele apareçam. Ele se apropria de seu ecomapa e o leva consigo para sua casa,
tendo nesta ferramenta uma referência para o seu dia a dia. Nesses casos,
o movimento da equipe e do usuário é rever-se, assumir suas potências;
ao construir o novo ecomapa, junto com o usuário, a equipe legitima a
autonomia do mesmo. Nesta situação, temos dois casos, dentre os doze
acompanhados: um da UBS Tradicional e outro do CECCO.
No caso de Adalberto, a dupla de estudantes e preceptora constroem inicialmente o ecomapa a partir dos dados do prontuário e de
vários contatos com profissionais que o atenderam ao longo de anos na
UBS Tradicional. Ele apresentava sintomas psicóticos de difícil manejo,
com uso irregular da medicação. Tem 6 filhos e, depois da separação
conjugal, mora sozinho. Seu cuidado restringia-se ao acompanhamento com médico clínico e neurologista, além de assistente social da UBS
Tradicional.
O primeiro ecomapa, construído pelos estudantes, a preceptora e
Adalberto representou os itinerários de circulação do passado, o que já
tinha vivido e como circulava nos espaços de cuidado e de vida.
Um dos principais nortes da intervenção com Adalberto se dá em
função da falta de circulação e de vida social. Tenta-se explicar para ele,
em uma linguagem mais coloquial e detalhadamente, a importância para
a saúde física e mental de frequentar outros espaços além da UBS, para
realizar atividades nas quais se sinta à vontade e capaz de fazer. Isso
poderia levá-lo a perceber suas potencialidades e a se sentir inserido em
um grupo que compartilhasse de suas dificuldades, onde pudesse ser
ouvido e ouvir. Nesse contexto, diversos profissionais dialogam em uma
tentativa de ampliação do cuidado. Combinou-se que os estudantes e
Adalberto iriam juntos aos espaços que ele frequentava.
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A visita à casa da família ocorreu na semana seguinte, e tal intervenção teve como objetivo a construção de autonomia em relação aos filhos.
Buscou-se resgatar sua segurança quanto ao papel de pai educador, de
modo que gradualmente viesse a se sentir mais à vontade com os filhos
para expor o que pensa e deseja que realizem, como a conversa sobre a
importância da escola, dos projetos e do trabalho. Foi utilizado também
o “Guia da Gestão Autônoma da Medicação”. Como Adalberto é analfabeto, leram-se as perguntas e os trechos para que ele pudesse expressar
sua opinião. No resultado desse processo (que durou aproximadamente
três encontros), conseguimos compreender até que ponto ele entende
dos medicamentos que ingere, e constatar que ele tem certa autonomia
no controle da ingestão e dos efeitos destes.
O ecomapa representado na Figura 7 foi construído junto com
Adalberto, que seleciona e amplia ali seus espaços de circulação, sai da
visão que ele tinha de si “como doente” e “incapaz” para se perceber
com possibilidades de frequentar outros espaços e retomar seu papel
paterno junto aos filhos. Ao final do encontro, quis levar o ecomapa
produzido conjuntamente e fixar na parede de sua casa como “norte”
para sua vida.
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Figura 7 – Ecomapa de Adalberto, construído por ele, com as novas possibilidades de itinerários
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Assim como Adalberto, também Antônio Mateus ampliou seus
itinerários, construindo uma nova cartografia para sua vida. Antônio
Mateus frequentava o CECCO há tempos e apresentava demandas relacionadas a vulnerabilidades de saúde, ao empobrecimento na rede de
relações sociais e à fragilidade nas relações familiares. Outro aspecto
relevante foi a precocidade do adoecimento do usuário ainda jovem com
hipótese diagnóstica de esquizofrenia, condição/quadro que se agrava
por causa das vulnerabilidades a que está exposto (precárias condições
de moradia, falta de lazer e baixa renda familiar). A mãe mantém a família como catadora de sucata na rua. Os cuidados que vinham sendo
desenvolvidos no CECCO eram focados nos direitos sociais do usuário
via intersetorialidade com o serviço social e articulação de rede, buscando um acompanhante terapêutico para Antônio Mateus.
Os modos singulares de vida e o mundo sociocultural do usuário
se tornaram evidentes com o recurso do ecomapa, já que este representa
as qualidades das relações do usuário com sua família e seu meio. O
ecomapa que apresentamos para este caso (Figura 8) é aquele produzido
inicialmente pelos estudantes e preceptoras a partir do prontuário e de
visita domiciliar.
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O primeiro esboço de seu ecomapa, ainda no começo do estudo do

caso, era restrito apenas aos serviços de saúde que frequentava. Com o
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caso, era restrito apenas aos serviços de saúde que frequentava. Com o andamento do cuidado, a partir das intervenções feitas e com informações cedidas pelo usuário, foi possível a construção de um desenho mais complexo.
O que se pode observar no ecomapa de Antônio Mateus é a ampliação do
cuidado articulado na rede de serviços, já que outros espaços puderam ser
acionados visando o cuidado ampliado. Com essa ferramenta, torna-se fácil
observar o progresso e os resultados de intervenções realizadas sobre o contexto do indivíduo, de modo que a leitura é rápida e fácil de compreender.
Antônio Mateus fez parte da construção de seu itinerário, o que se
mostrou ideal, já que ninguém melhor do que o próprio usuário para dizer
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quais os caminhos que percorre, os lugares que frequenta e seus pontos de
referência. Ao fazer parte dessa construção, o usuário pode ele mesmo perceber a amplitude dos espaços que conhece e reconhece, dos lugares que
circula ou já circulou. Essa nova versão mais ampliada do ecomapa que o
usuário construiu, com diferentes espaços de circulação e desejos de conhecer novos espaços, teve um significado importante, pois ele quis levá-lo
para sua casa (e não foi possível ter uma cópia para o serviço). Por isso, não
apresentamos aqui esta versão, que continha quatro páginas com as ruas da
Freguesia do Ó/Brasilândia até a Lapa (mercado). Ele foi se apropriando de
um espaço por onde circulava, identificando lojas, casas, supermercados,
escola, entre outros, abrindo-se para um mundo que antes parecia solto
e nebuloso. O fato de ele ter desenhado e levado o produto consigo é um
indicador de seu protagonismo neste processo de cuidado.

Considerações finais
Pode-se identificar neste processo três potências no uso do ecomapa: “a equipe apropria-se de sua potência: nós temos a força!”; “a reflexão mediada pelo ecomapa amplia a autonomia: posso mais e posso ser
saudável!”; e “o ecomapa e os itinerários de vida são meus”!
A análise das potências indica que sua efetividade supõe espaços
coletivos de cuidado; aponta também as dificuldades próprias dos serviços, que extrapolam a governabilidade das equipes.
Poderíamos dizer que “primeiro fez-se a Brasilândia e depois os
usuários se fizeram ali”. A Brasilândia, portanto, se constitui em serviços
de saúde, educação e lazer para a população que ali habita e que por ali
transita. Ambos, usuários e serviços, convivem com características específicas da Brasilândia, enfrentam as dificuldades de uma geomorfologia
montanhosa, de vulnerabilidades de um território com diferentes demandas sociossanitárias, de grande densidade demográfica e de limitado
acesso a recursos. As relações sofrem atravessamentos de todos esses
fatores, bem como os afetos produzidos nos encontros.
Na perspectiva da atenção integral, é preciso considerar as vulnerabilidades e o cotidiano de vida ao se pensar um projeto terapêutico. Na
proposta de clínica ampliada, é possível verificar que os vários fatores
que compõem o sujeito, como sua história de vida, os aspectos sociais,
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econômicos, financeiros, culturais e outros, podem interferir nos modos
de produzir saúde ou doença. Nos casos acompanhados, verificamos a
dificuldade de se compreender as questões de saúde mental e o quanto
é difícil para alguns profissionais fazer uma reflexão desvinculada de
preconceitos e juízos de valor. Também persiste ainda um desconhecimento sobre os fluxos e a atuação da rede de serviços do território.
Observamos igualmente que as ações de saúde mental desenvolvidas na
atenção básica não apresentam uniformidade em sua execução e ficam
na dependência do profissional ou da decisão de algum integrante da
equipe de referência (enfermeira, agente comunitário de saúde, médico)
para apropriar-se de novas práticas e desenvolver assistência integral.
Para que aconteça o cuidado, é necessário respeitar a temporalidade e o desejo do usuário de tal forma que o mesmo possa exercer o seu
protagonismo, corresponsabilizando-se pelo seu tratamento.
A implantação do SUS e da Reforma Psiquiátrica apresentaram diversas mudanças nos modos de entender e fazer saúde. Nesse bojo, as ações de
saúde mental desenvolvidas na atenção básica se orientam pelo princípio da
integralidade, para tal a construção de uma rede de cuidado, que considera
os contextos – território, itinerário de vida e corresponsabilização– convoca a criação estratégias inovadoras que dialoguem com estes objetivos
(CAMPOS, 2000; CECÍLIO, 2005; LEMKE & SILVA, 2010; BRASIL, 2008,
2011, 2014). Assim, os ecomapas podem ser utilizados como ferramenta
de mediação na promoção dessas ações, nos apontando para a necessidade
de ampliação da vida e da contratualidade dos usuários; focando ainda na
importância da rede de cuidado; além de possibilitar que os modos singulares de vida e de mundo sociocultural dos usuários apareçam.
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Introdução
Neste texto, apresentamos alguns elementos sobre o percurso e os
resultados da segunda etapa da pesquisa-ação Atenção Básica e aprimoramento do cuidado em saúde mental no território da Freguesia do Ó (FÓ) e
Brasilândia (transtornos mentais e álcool e outras drogas), desenvolvida
no âmbito do Programa Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde)
– Saúde Mental e da parceria PUC-SP (cursos de Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social) e Supervisão Técnica de Saúde FÓ/Brasilândia.
Tomamos como foco o processo de trabalho dos serviços de saúde envolvidos e o encontro pesquisa-assistência.
Esta etapa, realizada de outubro de 2012 a abril de 2014, teve
como objetivos: caracterizar e analisar itinerários de cuidado/autocuidado dos usuários inseridos em ações de saúde mental; caracterizar as
redes de saúde e intersetoriais dos casos analisados em suas potências
e desafios e construir subsídios para ampliação da qualidade do cuidado em saúde, buscando apoiar a integração dos diferentes dispositivos
da rede de saúde mental (BRASIL, 2011a). A pesquisa envolveu duas
Unidades Básicas de Saúde (UBS): a UBS Silmarya Rejane Marcolino
(doravante UBS Silmarya) e a UBS Augusto Ayrosa Galvão (doravante
UBS Galvão), os três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS Adulto,
Infantil e Álcool e outras drogas) e o Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO), na perspectiva da consolidação da rede de atenção
psicossocial e tendo como foco os casos adscritos a estas UBS. Buscava-se, assim, apoiar a Atenção Básica na sua potência de acolhida das
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questões relacionadas à saúde mental, principalmente pela possibilidade de acompanhar o usuário dentro de seu contexto de vida; pela longitudinalidade da atenção prestada e pela possibilidade de continuidade do cuidado, conforme diretrizes da Política Nacional de Atenção
Básica-PNAB (BRASIL, 2011)1.
Os itinerários foram compreendidos, na perspectiva de Gerhardt
(2006) e de Dalmolin (2006), como descrição e análise de práticas individuais e socioculturais de saúde em termos dos caminhos percorridos
pelos indivíduos de forma a visibilizar suas redes de sustentação, suas
referências na vida pessoal, familiar, comunitária e na cidade e seus itinerários singulares. Tal escolha pretendia pôr em primeiro plano os modos
de vida, as práticas cotidianas dos sujeitos e não apenas as lógicas dos
serviços de saúde e a tendência presente na relação entre profissionais de
saúde e população de imposição de uma racionalidade dita “científica”
sem que haja uma reflexão mais profunda a respeito dos fenômenos que
estão em jogo. Como aponta Ayres (2003), o profissional de saúde deve
repensar o lugar tradicional que é de imposição de uma certa lógica para
se transformar numa espécie de mediador entre comunidade e recursos
da sociedade no processo de construção da saúde. Para tanto, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, a saúde/doença mental
deve ser trabalhada com elementos que extrapolem o discurso técnicocientífico tradicional incorporando outros saberes ligados aos sujeitos
que são afetados pelo sofrimento (GAMA et al., 2014).
Coincidimos com o alerta de Gama, Onocko-Campos e Ferrer (2014)
quanto à importância de trabalhar com um conceito de saúde mental que
possibilite uma certa liberdade ao sujeito de modo que ele possa dialogar
com as diversas instâncias sociais (saúde, justiça, trabalho, etc.) e com
seus pares, sem se submeter totalmente a um discurso normativo, restando um espaço para sua singularidade, para seu desejo aparecer.
Optou-se também pela estratégia de visualização dos itinerários na
forma de mapas, mais especificamente de Ecomapas, que é uma ferramenta de identificação e mobilização da rede social que possibilita:
1.

Na última década, identificam-se diversas ações do Ministério da Saúde para estruturar um
modelo de Atenção à Saúde Mental na Atenção Primária, ampliando o acesso de usuários com
problemas menos graves e de dependência química (BRASIL, 2003; 2011a).
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registrar narrativas sobre as relações cotidianas nas trajetórias de
vida, no passado e no presente, com visualização gráfica, imagética, destas relações. Além de servir como um instrumento para comunicação entre equipes de trabalho, profissional-usuário e planejamento de ações individuais, locais e setoriais compartilhadas
(CORREIA, 2014, p. 82).

Este instrumento foi trabalhado na perspectiva da atenção psicossocial que coloca em foco as dimensões técnicas, políticas e sociais do
cuidado em saúde mental, pautando-se pela invenção de estratégias voltadas para as singularidades de cada usuário e território, bem como para
a produção de redes de negociação e de trocas direcionadas ao aumento
da participação social e a construção de novas ordenações para a vida
(COSTA ROSA et al., 2003). Consideramos que o itinerário é uma ferramenta da clínica ampliada no território, articulado à singularidade de
vida do usuário, além de um sinalizador da ação em rede, funcionando,
portanto, como crivo de análise e de intervenção a um só tempo.
Para tanto, foram trabalhados os itinerários de treze casos (transtornos mentais e uso de álcool e outras drogas), sendo: 2 casos da UBS
Galvão (Estratégia Saúde da Família-ESF); 1 caso do CECCO, 1 do
CAPS i, 1 do CAPS AD, 1 do CAPS Adulto e 7 casos da UBS Silmarya
(sendo 5 da ESF e 2 UBS Tradicional). Os casos dos serviços da rede de
atenção psicossocial tiveram como critério serem do microterritório da
UBS Silmarya. Deste modo, trabalhamos com 11 casos deste microterritório. Cabe ressaltar que a maior parte dos casos trabalhados tiveram
como referência equipes da Estratégia Saúde da Família de forma a potencializar as ações no território.
A escolha dos casos foi feita com a participação das equipes dos serviços, a partir de alguns indicativos mínimos da equipe PET (por exemplo, ter tanto casos de transtorno mental quanto de uso de álcool/outras
drogas). Em geral, foram escolhidos casos que desafiavam a equipe pela
complexidade das necessidades colocadas; principalmente pelas situações de vulnerabilidade social e violências. Mas também foram escolhidos casos que evidenciavam a potência dos serviços e da ação em rede.
Dos casos trabalhados, quatro participantes eram homens (entre
25 e 50 anos; sendo três com diagnóstico psiquiátrico de transtornos
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severos e um com questões relacionadas ao uso abusivo do álcool); sete
mulheres (entre 24 e 66 anos; sendo uma com transtorno severo e as
demais com sofrimento psíquico relacionadas a situações de violências
e alta vulnerabilidade), e uma adolescente com hipótese de transtorno
global do desenvolvimento2.
Cada caso foi trabalhado por um preceptor e dois estudantes com as
equipes envolvidas (nas próprias reuniões de equipe e/ou de apoio matricial), com o próprio usuário, sua família e pessoas que ele sugeriu, com
foco no cotidiano do usuário, no Projeto Terapêutico Singular (PTS), nas
relações no território e na articulação de redes. Cabe esclarecer que nem
sempre o preceptor que ficou referido a um caso na pesquisa era da própria equipe do caso; isto trouxe desafios quanto à sua inserção no caso,
mas abriu também apoios inesperados e desenhos inéditos na configuração do PTS, ampliando os processos de articulação da rede de saúde.
Pactuou-se com os usuários e equipes o sentido da pesquisa e o uso
das informações, por meio de conversas sobre os objetivos e os usos da
pesquisa e da observância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para os serviços e usuários).
O acompanhamento de cada caso (de 6 a 8 meses) se deu na perspectiva do caso-traçador (FEUEWERKER e MEHRY, 2011) que:
permite examinar ‘em situação’ as maneiras como se concretizam,
na prática, processos de trabalho complexo (...), que envolvem
um importante grau de autonomia dos profissionais. Isso é importante porque ’em ato’, na cena concreta, expressam-se valores, conceitos e tecnologias que não necessariamente são captados
numa entrevista (quando geralmente se fala do ‘dever ser’ – e não
do que realmente é – ou de como cada um interpreta a cena vivida
– sem expressar necessariamente os conflitos). (p. 298)

Assim, a pesquisa acompanhava e se compunha com as ações de
cuidado do caso, sendo desafiada a se distinguir, mas a não se separar da
clínica. Dito de outro modo, o prioritário era sempre o cuidado.
2.

Um dos casos não está incluído nesta contagem, pois com a mudança da usuária para uma
área de ocupação, conhecida como “Tribo”, esta deixou de ser acompanhada pela equipe
da ESF. O caso foi trabalhado posteriormente na forma de uma questão de acesso à saúde no
território, por meio de um “mutirão” de saúde realizado nesta área de ocupação.
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De forma geral, os procedimentos consistiram de: conversas com o
usuário (narrativa de história de vida/genograma; pesquisa sobre itinerários); acompanhamento das atividades relativas ao caso (visita domiciliar; reuniões; consultas); conhecimento do PTS; construção do mapa
de itinerários (na forma de ecomapa) com sugestões e desdobramentos
no PTS; conversa final com usuário e com a equipe sobre o Ecomapa e
o percurso da pesquisa; produção de relatório do caso. Mas cada caso
respeitou os tempos e percursos singulares dos usuários e equipes.
Na perspectiva participativa e interventiva que nos orientou, o principal desafio era o de fazer uma pesquisa com os sujeitos e não sobre sujeitos, com base no fomento do protagonismo das pessoas, preconizados
pelo SUS. Na direção da participação do usuário na pesquisa, não apenas
a pactuação do ponto de vista ético foi bastante trabalhada, mas foi incentivado o seu engajamento na construção dos itinerários, de forma a refletir
sobre o cuidado e o autocuidado em saúde com as equipes de saúde.
Na mesma direção, fez parte do percurso da pesquisa a proposição de
encontros formativos (oficinas e seminários de metodologia do cuidado e
do trabalho em saúde), envolvendo docentes, discentes, profissionais de
saúde e gestores nos quais as ferramentas da pesquisa bem como as questões dela desdobradas foram partilhadas e debatidas3. Além dos diversos
seminários – dirigidos ao conjunto dos atores do território envolvidos
nos programas Pró-Saúde e PETs –, foram realizadas Oficinas de Saúde
Mental dirigidas mais especificamente aos profissionais do microterritório envolvido na pesquisa, assegurando espaços de restituição da própria
pesquisa e de desenvolvimento dos temas desdobrados da mesma. Pro3.

Foram realizados no período de agosto 2012 a junho 2014, em conjunto com o Pró-Saúde II e
o PET-Redes, os seguintes seminários: Clínica ampliada e a função apoio matricial e institucional; Aprimoramento do Cuidado em Saúde Mental: Itinerários do Pró-Pet-Saúde no Território da
FÓ/Brasilândia; O território em diferentes perspectivas: geoprocessamento, reforma psiquiátrica
e experiências de abordagem territorial na STS FÓ/Brasilândia; Oficinas de geoprocessamento;
Construção da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência; Saúde Mental relacionada ao trabalho:
ações em saúde do trabalhador desenvolvidas nas UBS; Itinerários de formação em saúde; Roda
de conversa sobre formação em saúde com Jean Claude Polack e professores do Laboratório do
Trabalho e Formação em Saúde (UNIFESP – Baixada Santista); Avaliação Pró-Saúde II e Pró-PetSaúde III com o Ministério da Saúde; Como os princípios da Atenção Básica se expressam no cotidiano da UBS. Discussão de quatro casos: dois da área de saúde mental e dois da de reabilitação
em relação ao acesso, integralidade, longitudinalidade, coordenação do cuidado e participação;
Uso do Genograma e Ecomapa individual e de coletivos. Oficina para elaboração de genograma e
ecomapas em dois casos; Crise como operador terapêutico: discussão de dois casos das pesquisas.
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curamos também ofertar espaços de formação que trouxessem elementos
conceituais e metodológicos para apoio ao acompanhamento dos casos. O
seminário sobre Ecomapa e Genograma, por exemplo, trouxe com muita
agudeza o fato de que estes eram usados pelos profissionais de modo pouco participativo quando não de forma apenas protocolar.
Para análise dos casos4, nos valemos dos seguintes eixos: a) análise
dos itinerários dos usuários na perspectiva das redes de saúde/sociais/
intersetoriais; b) análise do processo de trabalho com foco na integralidade da atenção e na gestão do cuidado; c) análise da relação pesquisa
-assistência; d) análise de aspectos singular(es) do caso.
Neste texto, nos centramos na análise de dois eixos transversais aos
casos: o processo de trabalho e a relação pesquisa-assistência.
Os dados e as reflexões aqui apresentadas tiveram como base os relatórios de cada caso acompanhado, as memórias de reuniões da equipe de pesquisa e materiais parciais apresentados em seminários que também compuseram o percurso deste trabalho, como parte da ação dialógica da pesquisa
com os serviços envolvidos, os usuários e outros atores do território.

Efeitos do encontro da pesquisa com os serviços: um olhar sobre o
processo de trabalho
Cabe sinalizar inicialmente que, de forma geral, os serviços e equipes foram bastante receptivos à proposta da pesquisa-ação por acreditar
em um fomento dos debates teóricos e técnicos que viriam como apoio
e problematização da prática que esta composição com a universidade
e com outros profissionais e serviços da rede poderia permitir. Tal abertura, aliada ao vínculo consistente entre usuários acompanhados e os
profissionais e/ou serviço(s) de saúde, que pudemos observar na quase
totalidade dos casos, foi uma oportunidade para as equipes colocarem à
mostra e em análise os impasses/questionamentos no processo de trabalho relativos ao cuidado em saúde.
4.

A partir dos relatórios descritivo e analítico dos casos, foi produzido um quadro sinóptico com
os seguintes eixos (Descrição (dados socioeconômicos); Serviços Envolvidos; Questão central;
Razão da Escolha; Temas discutidos; Percurso da Pesquisa; Principais Desafios; Potencialidades; Situações e Experiências Vivenciadas; Aprendizados no Percurso da Pesquisa), de forma a
possibilitar uma análise mais geral.
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Tratava-se, em grande parte, de casos críticos: casos de longo investimento no cuidado e pouca percepção de mudança e/ou de certo
esgotamento das estratégias de atenção; casos de impacto e de afetação
dos profissionais pelos componentes da violência e vulnerabilidades ou
de modos de existência raros ou distantes dos padrões hegemônicos de
vida; casos em que as práticas de saúde evidenciavam questões relativas
à necessidade de maior articulação e coordenação do cuidado.
Os mapas de itinerários do cuidado configuraram-se como um dispositivo5 de visibilização e, ao mesmo tempo, de produção do cuidado
no território, contribuindo para ativar a participação e o protagonismo
de usuários, trabalhadores/preceptores e estudantes no processo. Além
disto, ao possibilitar o engajamento do usuário na construção dos itinerários, pôde suscitar sua maior participação na reflexão sobre o cuidado
e o autocuidado em saúde com as equipes de saúde. A análise dos mapas
e a reflexão junto às equipes resultaram no: a) reposicionamento deiante
das demandas e das necessidades dos casos; b) na formulação de outros
prismas na construção dos PTSs; e c) na complexificação do cuidado e
das articulações em rede, possibilitando novos arranjos no processo de
trabalho e na apropriação/potencialização de saberes.
Em síntese, a pesquisa-intervenção com seu pressuposto da experimentação em ato nos processos de trabalho suscitou movimentos de
mudanças com efeitos práticos nos serviços e na prática em saúde.
Vamos abordar três situações que melhor permitem identificar tais
deslocamentos: a problematização dos itinerários restritos dos usuários,
principalmente no caso de transtornos severos e persistentes; o deslocamento e a complexificação da noção de crise; e a ampliação da participação dos usuários na gestão do cuidado.

Problematizar os itinerários restritos
A análise dos casos envolvendo transtornos severos e persistentes
evidenciou itinerários extremamente restritos seja em sua circulação no
mundo, seja na oferta de cuidado centrada, muitas vezes, na medicação,
5.

A noção de dispositivo aponta para uma montagem, um artifício ou uma estratégia que faz
funcionar, que aciona um processo de decomposição dos elementos (pessoas, instituições,
saberes, poderes), que produz novos acontecimentos (BAREMBLITT, 1992).

– 134 –

Saúde Mental, Reabilitação e Atenção Básica: encontros entre universidade e serviços de saúde

como nos casos de Antônio Mateus, Deodoro e Estela. Encontramos um
número significativo de internações psiquiátricas nos casos de Deodoro e
Antônio Mateus nos últimos 10 (dez) anos, justamente depois da vigência
da Lei n. 2.016 (BRASIL, 2001) que reorienta a atenção em saúde mental.
Além de apontar para questões relativas ao modo como as pessoas com
transtornos severos e persistentes continuam sendo cuidadas, essa constatação sinaliza o funcionamento da saúde muitas vezes como um circuito
(ROTELLI et al., 2001) e não como uma rede integrada de serviços. No
funcionamento em circuito, os serviços atuam sem diálogo e articulação,
cada qual com “seu filtro, seu código, seu procedimento” (LEONARDIS,
1998, p. 436), produzindo ações fragmentadas e respostas pouco eficientes.
No caso de Antônio Mateus6, a construção do seu itinerário de cuidado, a reflexão sobre a atenção aos casos graves de Saúde Mental, bem
como o cuidado produzido no cotidiano de vida e a partir das necessidades concretas do usuário (isenção tarifária, auxílio do Centro de Referência de Assistência Social, entre outros) possibilitou o fortalecimento
do núcleo familiar (social e economicamente), a ampliação dos lugares
de circulação – centro da cidade, pontos comerciais da região em que
mora – ressaltando a importância de abordagens intersetoriais no cuidado dos usuários em sofrimento psíquico.
Em relação ao caso do Deodoro, foi possível compreender a errância como um componente de seu modo singular de vida e de sua circulação pelo território, possibilitando que o serviço fosse permeável a esse
jeito de estar no mundo, reposicionando as abordagens e intervenções
da equipe, centradas na adesão ao serviço para incluir outros pontos de
atenção, como o CAPS e o Consultório na Rua do bairro da Sé, no centro
da cidade, na medida em que o usuário também circulava nesta região.
Essa restrição do PTS ao circuito dos serviços de saúde foi observada também em relação aos usuários Adalberto e João Lucas.
No caso de Adalberto7, as conversas da equipe PET com o médico da
UBS em torno das questões relativas à medicação, a introdução do uso do
Guia de Gestão Autônoma da Medicação pelo usuário e a confecção con6.

Sobre este caso, ver o texto: Uma Experiência de Cuidado Integral, nesta coletânea.

7.

Sobre este caso, ver o texto Adalberto: protagonismo e autonomia no processo de cuidado
nesta coletânea.
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junta do Ecomapa (com uso de figuras, pois usuário não sabia ler) resultaram numa ampliação significativa da sua relação com o território e com
a cidade. Ele passou a frequentar o Centro de Convivência e Cooperativa
do território e a participar das oficinas de arte das exposições dos trabalhos em eventos na cidade. Os casos de transtornos severos e persistentes
em questão estavam referidos formalmente ou de fato às UBS e nos fazem
refletir sobre os desafios da gestão do cuidado envolvendo a importante
participação da UBS e do NASF, mas que requer também um diálogo permanente com a rede de serviços estratégicos da atenção psicossocial.
Cabe salientar que o PET-Saúde Mental inicia suas atividades ao
mesmo tempo que o território investe no arranjo matricial8, refletindo
sobre sua rede de atenção e sobre os modos de comunicação e corresponsabilização na atenção à Saúde Mental (ALMEIDA, 2015)9. A despeito dos avanços na política de saúde mental, ainda encontramos desafios
significativos na rede de saúde mental para o trabalho conjunto, com
coordenação entre os serviços e garantia de continuidade da atenção
(DIMENSTEIN, 2015), sendo o apoio matricial um importante dispositivo de encontro entre os serviços.
Em todos os casos acima citados, em que o diálogo entre os serviços
foi fortalecido, houve complexificação dos PTS e a ampliação dos itinerários de cuidado; elaboração de PTS mais articulados entre UBS e outros serviços de saúde/saúde mental; e possibilidade de discutir arranjos
organizacionais em que o apoio matricial pudesse se efetuar de muitos
modos, como foi o caso da reunião de equipe interprofissional ampliada
na UBS Silmarya, na equipe do modelo tradicional, com presença de
profissionais dos CAPS e do NASF da UBS ESF.
8.

De acordo com Campos (1999, 2000, 2013), o Apoio Matricial em saúde objetiva assegurar
retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de
saúde, de maneira personalizada e interativa. Opera com o conceito de núcleo e de campo.
Assim, um especialista com determinado núcleo apoia especialistas com outro núcleo de formação, objetivando a ampliação da eficácia de sua atuação. É, ao mesmo tempo, um arranjo
organizacional e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as
possibilidades de se realizar clínica ampliada, integração dialógica entre distintas especialidades e profissões e articulação de redes de saúde.

9.

O território está organizado em microrredes, nas quais em conjunto CAPS, UBS, STS e OS discutem a atenção à Saúde Mental e o modo como se dará a coordenação do cuidado e a construção
conjunta do PTS. Há tensões e reflexões nessa relação, mas há clareza da utilização da metodologia do Apoio Matricial como fortalecedor e promotor dessa relação e da atenção em si.
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Estes avanços conquistados nos casos indicam a potência da articulação em rede e da continuidade da atenção. Tal potência também
pode ser identificada em alguns casos que a pesquisa acompanhou, nos
quais o vínculo com a equipe ESF assegurado pela abordagem territorial
modificaram modos de vida crônicos, como podemos ver no caso Lola10:
Depois de um ciclo das internações sucessivas, longas, que despersonalizaram a usuária, o vínculo duramente conquistado com
a ESF/NASF permitiu que Lola começasse a falar com as equipes
do “mal da angústia”, sentimento que lhe oprime o peito, que lhe
causa dor na alma e que Lola deseja retirar de si com medicações.
(...) Neste ponto do tratamento de Lola as equipes vislumbram uma
possibilidade de melhorar a qualidade de vida dela, pois ela passa a
fazer outras demandas de cuidado (pintar os cabelos) assim como
mostrado possibilidades de cuidar (preocupar-se com o adoecimento de um filho, segurar um neto recém-nascido nos braços, alegrarse com um passeio que realizou com a filha). (ROCHA, junho 2014)

Repensar a crise, incluindo os efeitos dos casos junto às equipes
A oportunidade de um processo continuado de discussão dos casos
no encontro equipe de pesquisa-equipe do caso possibilitou, como mencionamos anteriormente, um reposicionamento da equipe bem como
uma maior clareza na direção do PTS.
No caso de Macabéa, foi interessante observar o empoderamento da
equipe de saúde a partir do momento em que conseguem visualizar seu
processo de trabalho, valorizando principalmente as intervenções que
vinham fazendo junto à família. Esse novo olhar sobre o caso contribuiu
para reflexões quanto à violência de gênero e possibilitou um reposicionamento de Macabéa em sua família, assim como dos outros membros
da família em relação a ela.
Nos casos de Jordana, Deodoro e Cleópatra, abre-se a perspectiva
de falar sobre situações veladas, muitas vezes, envolvendo segredos e
10. Em todos os casos citados, os nomes são fictícios.
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expressões da violência e da sexualidade que embaraçavam as equipes
(onde se misturavam o peso das dimensões morais às dificuldade de coletivização e estabelecimento de redes de cuidado). Principalmente, nestas temáticas, o grupo do PET propôs também seminários e discussões
ampliadas e coletivas dos casos proporcionando às equipes em questão
o apoio de um coletivo para repensar e fortalecer a intervenção, bem
como para trabalhar temas desafiadores para o território como um todo
(cf. nota 4).
No caso de Deodoro, trabalhado no seminário A crise como operador
terapêutico (maio/2014), as reflexões em torno das diversas lacunas que
apareciam no caso e que diziam respeito à sua história e às suas relações
afetivas e sexuais, que não podiam ser explicitadas, suscitaram deslocamentos na compreensão de qual seria a crise do usuário, em geral tratada
de forma restrita ao seus episódios de “surto”. O desvelamento, durante
a pesquisa, de diversas expressões homoafetivas na família, tratadas anteriormente de maneira velada, corroboraram a hipótese de que Deodoro
fosse ícone do adoecimento familiar, denunciando com seus sintomas que
a homossexualidade não pode ser uma condição “normal” para esta família. Assim, entendeu-se que a patologização da homossexualidade de
Deodoro era também responsável pela redução de sua circulação no território, dificultando que ele estabelecesse vínculos interpessoais e afetivos
consistentes e resultando em recorrentes internações. Tais mudanças possibilitaram que o usuário fosse ao CAPS ao seu modo (respeitando suas
idas e vindas) e que questões referentes a seus projetos de vida pudessem
ser abordadas como uma tentativa mais efetiva de auxiliá-lo na construção
de sua história para além dos signos de “adoecimento”. Houve, assim, a
configuração de um novo posicionamento da equipe e a participação de
Deodoro na gestão do cuidado, alterando a resposta médico-centrada e a
demanda familiar por medicação e internação.
Cleópatra era um caso que tomava a equipe pelas violências que
perpassavam sua história de vida bem como sua vivência atual. Tais narrativas estavam constantemente presentes no discurso da usuária e na
forma como este discurso era dramaticamente narrado pela equipe de
saúde, produzindo fascínio e reverberação nas propostas de cuidado que
“patinavam” no mesmo ponto, ou seja, a equipe de saúde se detinha na
dimensão da violência quando discutia o caso e nos enigmas que este
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suscitava, como o fato de a usuária continuar com o marido “violento”.
As lacunas para as quais a equipe buscava sentido confundiam-se em alguns momentos com o julgamento moral quanto às escolhas da usuária.
Como coloca a equipe de pesquisa que acompanhou o caso:
Recorremos a Minayo (2006, p. 14) que explica que a violência é
“um fenômeno da ordem do vivido, cujas manifestações provocam ou são provocadas por uma forte carga emocional de quem
a comete, de quem a sofre e de quem a presencia”. Assim, compreendemos que a equipe acaba entrando nas “cenas” trazidas
pela usuária que retorna à violência sofrida e também se aprisiona nesse tema. Foi importante perceber que esse caso traz tantos
questionamentos e impactos que convoca quem o ouve a se inserir
nessa crise que, por sua vez, é retroalimentada quando volta à
pauta das reuniões. Tomada pelas emoções que a violência evoca
a equipe se paralisa no cuidado, sem atentar-se para outras possíveis demandas da usuária, em outras palavras, entra em crise também. Tal crise se expressa pela reiteração do discurso da usuária
nas reuniões, pela atenção às demandas da mesma, sem conseguir
pensar, possibilitando a perpetuação dessa crise. Além disso, esse
movimento da equipe buscar preencher as diversas lacunas de sua
história parece nos transportar a um labirinto sem saída no momento em que não encontramos respostas tangíveis. Pudemos trabalhar a crise não apenas como o efeito da violência, senão como
o que é subjacente ao caso como incertezas, contradições, atravessamento moral e a “encrenca” que é a subjetividade da usuária,
nossa e da equipe. (GRECO, LINARES et al., 2014.)

A questão da violência é uma característica marcante nos casos de
Saúde Mental na Atenção Básica, principalmente, quando abordamos o
sofrimento das mulheres. A violência de gênero, que pôde ser amplamente discutida nos casos de Cleópatra e Macabéa, permitiu identificar
aspectos importantes e repetitivos na ação de cuidado, especialmente
os movimentos pendulares de onipotência e impotência: ora o salvacionismo e as ações de “tudo fazer”, ora a paralisia e a desvalorização das
intervenções feitas. Em ambos os casos, as discussões e intervenções
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trouxeram novas perspectivas e possibilitaram que as equipes se sentissem empoderadas para continuar o acompanhamento dos mesmos.
Como aponta Gama et al. (2014), é importante ter um conceito de
saúde que se aproxime da vida cotidiana, com suas oscilações, possíveis
aventuras e escolhas singulares. Se, ao contrário, relacionamos qualquer
afastamento da regra a uma espécie de crime e merecedor de um determinado castigo, estamos, ao contrário de produzir saúde, normatizando
o comportamento. “ É importante reconhecer elementos que nos permitam perceber os territórios mais vulneráveis com outros olhos, não
somente negatividade, mas certa potência que se alicerça exatamente
num tipo de exclusão.” (s/p.)

Ampliação da participação dos usuários
Um outro aspecto relevante do encontro pesquisa-serviço foi o da
ampliação da participação dos usuários e familiares no PTS. O mapa de
itinerários e o genograma feitos em conjunto com os usuários produziram: apropriação das escolhas e ampliação das possibilidades de vida,
no caso de Cleópatra: uma ressignificação da história de vida no caso
de Maria Carolina, com a construção do álbum de fotos; o reposicionamento na família na relação com Macabéa, a partir das reflexões sobre o
genograma. No caso de Adalberto, o uso do Guia da Gestão Autônoma
da Medicação possibilitou que ele enunciasse com mais vigor os efeitos
indesejados do remédio e pudesse negociá-los.
A ampliação da participação dos usuários na construção do genograma e do ecomapa, contribuiu também para a ampliação da visão de
profissionais e estudantes sobre o usuário (sua família, sua história e sua
realidade) e proporcionou reflexões igualmente ampliadas acerca dos
modos de fazer o cuidado em saúde.
No caso Dorothy, foi o encontro dos estudantes, que se relacionavam
pela primeira vez com uma adolescente com transtornos severos e que se
afetaram com a experiência, que sustentou o desafio de investir no cuidado, colocando a equipe numa outra posição em relação ao caso e possibilitando que a coordenação do cuidado (desgastada) fosse retomada com a
formulação de um novo projeto pactuado entre equipe do CAPS e família.
– 140 –

Saúde Mental, Reabilitação e Atenção Básica: encontros entre universidade e serviços de saúde

Considerações finais
De fato, a existência de uma forte rede de serviços na atenção primária de saúde sinaliza que esta é uma base sólida para expansão da capacidade de atendimento e superação da imensa lacuna de atenção ainda existente no campo da saúde mental (DELGADO et al., 2015). Como aponta
Dimenstein (2015), segundo a Organização Mundial da Saúde, muitas demandas de atenção à saúde mental não justificam atenção especializada.
Trata-se, por exemplo, de transtornos mentais comuns, de problemas associados ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, de uso sem controle
de benzodiazepínicos, de situações de exclusão social. Em função disto, a
autora reitera que a identificação e o acompanhamentos destas situações
como parte das ações da Atenção Básica são passos fundamentais para a
superação do modelo psiquiátrico medicalizante e hospitalar de cuidado
em saúde mental (DIMENSTEIN, et al. 2015, p. 47).
Por outro lado, é importante lembrar que é bastante recente a entrada da saúde mental na atenção básica; as experiências existentes ainda
são restritas, sendo necessário avançar nestas articulações (DIMENSTEIN,
et al. 2015).
A partir da reflexão em torno dos treze casos estudados, foi possível
apontar alguns desafios e algumas pistas quanto à interface Saúde Mental e Atenção Básica.
Dos 12 casos aqui apresentados, em apenas um, as questões de saúde mental eram decorrentes do uso problemático de álcool, o que evidencia a insuficiente visibilidade das questões relativas ao uso abusivo
e a dependência de álcool e outras drogas na Atenção Básica, ou mesmo
da não associação dessas questões às demandas de Saúde Mental.
Tal constatação colocou para a equipe da pesquisa o desafio de propor e apoiar um plano de ação que promovesse o diálogo sobre essa
temática entre AB e CAPS. Tal projeto foi desenvolvido pela equipe da
UBS Galvão, do CAPSi e CAPS AD na perspectiva de empreenderem
uma formação conjunta para a linha de cuidado álcool e outras drogas
visando à formulação de uma intervenção em rede numa região de alta
vulnerabilidade (Buracão e Bar do Piri) nas quais o consumo de álcool
e outras drogas é identificado como uma questão que exige ações de
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promoção e atenção em saúde. A proposta de intervenção foi realizada,
sendo assumido pelo território de saúde como uma ação prioritária.
Um outro campo problemático identificado foi o da gestão do cuidado no caso de transtornos severos e persistentes. A partir dos casos
estudados, foram percebidos tensionamentos na relação entre Atenção
Básica e CAPS: a primeira por não se sentir instrumentalizada para gerenciar tal cuidado e o segundo por apontar seu papel de cuidar das situações de crise. Essa tensão nos remeteu ao questionamento da relação
de Apoio Matricial entre CAPS e AB.
Segundo Almeida (2015), o Apoio Matricial, a partir de ferramentas
como proposição de espaços coletivos, discussões de casos, construção
coletiva de projetos terapêuticos, possibilita a corresponsabilização no
cuidado e a experiência da clínica ampliada. Tal perspectiva configurouse em um desafio tanto para AB quanto para os CAPS desse território.
Tal desafio pôde ser trabalhado no âmbito da pesquisa, principalmente, a partir do estreitamento das relações entre os profissionais nos
serviços e entre serviços que a pesquisa propiciou, potencializando a
corresponsabilização na atenção relativa aos casos de saúde mental.
Novos arranjos organizacionais foram definidos para possibilitar uma
melhor gestão do cuidado em rede. Além da criação da reunião interprofissional mensal de “matriciamento” em saúde mental na UBS Silmarya
(no caso da parte tradicional, pois se trata de uma UBS mista), houve
ampliação da periodicidade do Apoio Matricial na UBS Silmarya/ESF e
na UBS Galvão, bem como dos modos de sua realização que deixaram
de focalizar prioritariamente (quando não exclusivamente) a discussão
de casos de saúde mental para realizar conjuntamente projetos entre os
serviços como o já referido projeto entre UBS Galvão, CAPSi e CAPS AD e
o trabalho conjunto de ampliação da relação UBS-comunidade por meio
da formulação de projetos com idosos e adolescentes.
Finalmente, como vimos anteriormente, a percepção de que as pessoas com sofrimento psíquico têm sua circulação restrita aos serviços de
saúde foi também encontrada na maioria dos casos acompanhados pelo
PET e evidenciada na construção dos ecomapas. Tal indicador motivou
a equipe PET e o CAPS Adulto a propor um projeto de intervenção junto aos usuários desse serviço, a fim de que estes acessassem espaços de
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arte, cultura e lazer no território da FÓ/Brasilândia. Tal projeto, então
denominado como “Pé na Brasa”, foi construído de modo horizontal por
todos os participantes a partir de agosto de 2014 e, pela devolutiva positiva dessa experiência nas reuniões do grupo, foi incorporado como uma
atividade do serviço e ampliou a visitação também a parques, a museus
e a outros locais da cidade de São Paulo.
Tais projetos sinalizam, como sugere Onocko-Campos (2013) que “se
há ponto de articulação entre saúde mental e Atenção Básica, ele se dá (não
exclusivamente, mas principalmente) nas abordagens no território, onde as
demandas não podem ser facilmente classificadas, nem ordenadas”(p. 8).
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Entre agosto de 2012 e agosto de 2014, o Projeto PET foi realizado em parceria com o Centro de Convivência e Cooperativa da
FÓ/Brasilândia (CECCO – FÓ/Brasilândia), com 2 preceptores deste
serviço e dois estudantes da PUC-SP, junto a outros equipamentos de
saúde mental do território FÓ/Brasilândia – Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Adulto Brasilândia, Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas
(CAPS AD) e Unidade Básica de Saúde (UBS) Galvão e Silmarya.
O CECCO tem como missão proporcionar a toda a população encontros com a diversidade, que promovam a convivência, a formação,
o trabalho criativo, a autonomia, a construção de redes solidárias e a
articulação das redes de cuidados, com vistas à inclusão social, ao reconhecimento e ao respeito à cidadania.
O projeto buscou identificar no território casos de uso de álcool
e outras drogas e de transtornos mentais para analisar o acesso dos
mesmos às ações de cuidado na rede de saúde. Propôs-se também a
reconhecer os itinerários terapêuticos e de cuidados e autocuidados
dos usuários já inseridos em ações de saúde mental.
O caso selecionado para compor o Projeto exigia atenção para
as demandas familiares e de condições de vida. Suscitou, portanto,
articulação em rede com o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), com a UBS de referência e com recursos da comunidade.
Buscamos neste texto apresentar os princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS) que orientaram nossa ação em diálogo com aspectos
do caso acompanhado na pesquisa.
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Integralidade e longitudinalidade do cuidado e intersetorialidade
De acordo com a Constituição de 1988, no artigo 196:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
(BRASIL, 1988).

A promoção, a proteção e a recuperação da saúde implicam não
apenas assegurar saúde para todos (universalidade), mas assegurar a
saúde integral, que olhe o indivíduo como um todo. Para isso, a articulação de vários setores é fundamental.
Os temas da integralidade do atendimento, da longitudinalidade
e da intersetorialidade passaram a ocupar lugar central na política de
saúde pública do Brasil e compõem os princípios e diretrizes básicos do
SUS. Tais temas foram também fundamentais na intervenção realizada
por esta pesquisa.
Os princípios doutrinários que regem a construção do SUS são, precisamente: universalidade, que garante a todo e qualquer cidadão acesso
aos serviços públicos de saúde; equidade, que garante ações e serviços
de acordo com a exigência de cada caso; e integralidade, que é o reconhecimento de que o indivíduo, as unidades prestadoras de serviço e
suas ações são um todo indivisível e integral (BRASIL, 1990).
Além destes, acrescentam-se os princípios que regem a organização
do SUS: regionalização, hierarquização, resolubilidade, descentralização
e participação social. A regionalização e a hierarquização dizem respeito
à organização dos serviços em relação a si mesmos e à população, possibilitando melhor solução dos problemas. A resolubilidade garante ao
indivíduo que o serviço seja capacitado para enfrentar e resolver seus
problemas da melhor forma possível. A descentralização implica a redistribuição das responsabilidades pelas ações e pelos serviços de saúde
da esfera federal para os estados e municípios. Aos municípios cabe,
portanto, maior responsabilidade na garantia da promoção de saúde à
população (BRASIL, 1990).
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A integralidade é um atributo essencial no atual modelo de atenção à saúde, como direito e como serviço. Mattos (2004) afirma que
a integralidade, mais do que uma diretriz do SUS, é uma “bandeira de
luta” e, ainda mais, “uma imagem objetivo”, isto é, um conjunto de
valores desejáveis por nós e pelos quais vale a pena lutar, pois busca
uma sociedade mais justa e solidária. O autor apresenta ainda a ideia
de que a integralidade não é uma noção, mas sim noções, ou seja, comporta nela vários sentidos. A primeira delas seria a noção de medicina
integral, que critica a postura fragmentária e reducionista dos médicos
que adotam visão exclusivamente biológica, deixando de lado questões psicológicas e sociais dos pacientes, o que impede a boa prática
médica.
O segundo sentido descrito por Mattos (2004) é da integralidade
como prática dos profissionais de saúde, ou seja, é a postura de, numa
consulta, por exemplo, não se restringir à queixa trazida pelo paciente,
mas abordar também aspectos de sua história de vida e de seu contexto,
além de trabalhar com dimensões preventivas do cuidado.
Por fim, o terceiro sentido é o da integralidade ligado à organização
dos trabalhos nos serviços de saúde. Esse sentido trata das respostas
governamentais às necessidades de certos grupos específicos sobre seus
problemas de saúde.
Com base nisso, o princípio da integralidade foi um dos pilares essenciais da trajetória da pesquisa PET-Saúde no caso de Antônio Mateus
(nome fictício) Ter uma visão ampliada sobre o sujeito foi a base para
um atendimento de qualidade.
Para alcançar a integralidade, é necessário que os profissionais busquem trabalhar com o conceito amplo de saúde, com a ideia de equipe
e com a noção de que as necessidades do sujeito devem estar no centro da produção do cuidado. Desse modo, poderão atender os aspectos
orgânicos, emocionais, sociais e espirituais envolvidos no processo de
adoecimento do indivíduo (FONTOURA e MAYER, 2006).
Antônio Mateus apresentava demandas de saúde relacionadas ao
empobrecimento na rede de relações sociais e fragilidade nas relações
familiares. Outro aspecto relevante é a precocidade do adoecimento do
usuário, jovem com hipótese diagnóstica de esquizofrenia, condição
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agravada pelas vulnerabilidades a que o usuário estava exposto (precárias condições de moradia, falta de acesso a lazer, educação e trabalho,
baixa renda familiar).
Gorovitz (1994) afirma que a vulnerabilidade é multidimensional,
implica em gradações e mudanças ao longo do tempo e tem caráter relacional. As pessoas não são vulneráveis, elas estão vulneráveis com relação à determinada situação e num certo ponto do
tempo e do espaço. (GAMA et al., 2015, p.78)

Para se compreender a vulnerabilidade, é necessário ampliar o
olhar, saindo do individual para o plano das condições socialmente
configuradas. Da mesma forma, o trabalho com os diversos aspectos
da vulnerabilidade pressupõe uma abertura para ações intersetoriais, de
formação de redes de atenção que integrem a área da saúde com outras
áreas relacionadas à saúde do sujeito.
A partir disso, buscamos primeiramente conhecer e entender o
usuário e sua família, suas condições de moradia e o território onde
vivia, realizando visitas domiciliares, consultas individuais e conversas
com os familiares. Para garantir o trabalho em rede e reafirmar o cuidado integral, realizamos visitas ao CRAS do território, conversas com o
acompanhante terapêutico de Antônio e discussão de caso com a psiquiatra de referência e a enfermeira.
Pretendíamos com isso apresentar ao usuário e sua família alguns
dos benefícios oferecidos pelo CRASS que poderiam contribuir para melhorar as condições de moradia e vida da família. Com o acompanhante terapêutico, procuramos conhecer os desejos do usuário, para guiar
nossas ações num caminho que lhe fizesse sentido. Na conversa com a
psiquiatra de referência, pudemos discutir a hipótese de diagnóstico do
usuário, assim como a condição de vulnerabilidade da família e a ausência de benefícios para o usuário. A partir dessa conversa, a psiquiatra
decidiu por encaminhar para o serviço social a solicitação do Benefício
de Prestação Continuada (BPC), assim como aquisição do Bilhete Único1 para o usuário.
1.

Cartão de Transporte público do município de São Paulo.
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Intimamente relacionada com o cuidado integral, a longitudinalidade significa o acompanhamento do usuário ao longo do tempo pela
equipe de saúde e representa a confiança que usuário e profissional
adquirem, beneficiando a ambos, como aponta Baratiere e Marcon
(2011):
A longitudinalidade apresenta efeitos benéficos no sistema de saúde como o melhor reconhecimento das necessidades dos usuários,
diagnóstico mais preciso, redução de custos e de hospitalizações,
melhor prevenção e promoção da saúde, e maior satisfação dos
usuários. (p. 803)

Antonio Mateus frequenta o CECCO Freguesia do Ó desde 2005,
tendo sido encaminhado pelo CAPS Brasilândia. A princípio, considerando suas demandas, seu interesse e suas habilidades, foi inserido na
Oficina de Jogos de Convivência (futebol). Como revelou também desejo de retomada dos estudos, foram realizadas algumas intervenções,
tendo em vista sua reinserção escolar. Começou a participar de outras
oficinas do CECCO e de um Curso de Inclusão Digital, na Biblioteca
Afonso Schimidt. Em 2012, Antônio Mateus apresentou nova crise psiquiátrica, quando a UBS de referência (Silmarya) o encaminhou para
acompanhamento com psiquiatra de referência do território; com quem
segue em acompanhamento.
Antonio Mateus tem boa relação com os profissionais que ali trabalham, o que acabou por facilitar a pesquisa (atividades propostas, agendamentos de conversas, etc.). Ao longo da pesquisa, observamos que
seu comportamento foi se modificando. No início, demonstrava insegurança, baixa autoestima e tendência ao isolamento. Com o decorrer do
tempo, mostrou-se mais aberto a conversas e à realização de atividades.
O caso de Antonio Mateus é de problemas complexos, em virtude de
várias questões pessoais e sociais, mas a ação intersetorial contribuiu
muito para a possibilidade de resolução desses problemas.
O cidadão, para resolver seus problemas, necessita que eles sejam considerados na totalidade e não de forma fragmentada. Os
serviços são dirigidos aos mesmos grupos sociais, que ocupam
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o mesmo espaço geográfico. Mas o atendimento de cada política
social é feito de maneira isolada, enfrentando os problemas apenas
da sua ótica, independentemente da sua capacidade de resolução
(JUNQUEIRA, 1998, p. 14).

Segundo Junqueira, (1998) a qualidade de vida passa pela interação
de várias dimensões do bem-estar – físico, psíquico e social – que as políticas setoriais, isoladamente, não são capazes de realizar.
Junqueira e Inojosa (1997, p. 24) entendem a intersetorialidade como uma articulação de saberes e experiências no planejamento,
realização e avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em situações complexas, visando ao desenvolvimento social e superando a
exclusão social.
A intersetorialidade constitui modos de organizar serviços e setores
para aproximá-los das reais necessidades dos potenciais usuários, cujas
demandas e necessidades não são, naturalmente, percebidas por eles
próprios de maneira compartimentada (JUNQUEIRA, 2004).
Outra característica da intersetorialidade é a abordagem dos problemas sociais onde eles se manifestam. Cada território tem suas especificidades, e deve-se levar em conta os recursos disponíveis naquele
local.
No caso do Antonio Mateus, seus problemas vão além da sua doença mental (hipótese diagnóstica: esquizofrenia). A família vive em péssimas condições de moradia – reside num barraco de madeira em precária situação de habitabilidade, numa área de ocupação. A mãe exerce
trabalho como catadora de sucata, do qual obtém baixa remuneração.
O irmão e a mãe (que moram com Antonio) não realizam consultas de
rotina nem exames médicos preventivos.

Itinerário
Construímos o itinerário de cuidado de modo a mostrar os caminhos percorridos pelo usuário, possibilitando aos profissionais
de saúde conhecer e avaliar os dispositivos e as práticas de cuidado
acionados pelo paciente e sua família (GERHARDT, 2006). Para a
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construção do itinerário do caso, optamos por usar o ecomapa, que
aponta as relações e ligações do indivíduo com o contexto que ele
habita (AGOSTINHO, 2007).
No ecomapa criado, constam suas relações sociais e afetivas, serviços de saúde, instituições de ensino e outros locais do território. Também consta do mapa a intensidade das relações (frágil, forte, muito forte
e pontual) do usuário com cada área, as relações que sofreram rupturas,
o grau de investimento do usuário em cada área e vice-versa e, por último, as áreas identificadas em “passado/presente/futuro”, ou seja, os locais/pessoas/instituições que o usuário não frequenta mais, ou que ainda
frequenta e seus projetos futuros.
Ecomapa de Antônio Mateus

O primeiro esboço de seu ecomapa, ainda no começo do estudo do

caso, era restrito apenas aos serviços de saúde que frequentava. Com o

presente
passado
futuro

Legenda:Legenda:
vermelhovermelho
é passado;
é passado;
verde é presente
verde é presente
e amareloe éamarelo
futuro é futuro
nda: vermelho é passado; verde é presente e amarelo é futuro
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O ecomapa é uma “fotografia” do estado atual do usuário. Como
as relações mudam constantemente, o ecomapa deve também ser atualizado. O primeiro esboço de seu ecomapa, ainda no começo da pesquisa, era reduzido somente aos serviços de saúde que frequentava.
Com o andamento da pesquisa, a partir das intervenções feitas e com
informações cedidas pelo usuário, foi possível a construção de um desenho mais complexo, que correspondesse à situação atual de Antônio
Mateus. É possível observar a ampliação do cuidado articulado na rede
de serviços.
Antonio Mateus participou da construção de seu itinerário. Ninguém melhor do que o próprio usuário para dizer quais os caminhos
que percorre, os lugares que frequenta e seus pontos de referências. Ao
fazer parte dessa construção, o usuário pode ele mesmo perceber a amplitude dos espaços que conhece e reconhece, dos lugares por onde circula ou já circulou.
Por meio deste trabalho, os modos singulares de vida e o universo
sociocultural do usuário se tornaram mais evidentes e mais ricos.
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Adalberto: protagonismo e autonomia
no processo de cuidado
Klara Chasles; Marcos Amaral

O presente relato refere-se ao acompanhamento do usuário Adalberto por dois estudantes de Psicologia e uma preceptora assistente social de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do território sanitário da
FÓ/Brasilândia/SP, no âmbito do Programa Educação pelo Trabalho em
Saúde (PET-Saúde). O foco do acompanhamento foi a construção dos
itinerários terapêuticos percorridos por Adalberto. Esta construção baseou-se na consulta ao prontuário, nos encontros semanais com o usuário, na visita domiciliar à sua família (ex-mulher e filhos) e na reunião
com o médico clínico que o atende na unidade. Itinerário terapêutico
é utilizado, tal como nos apresenta Gerhardt (2006, p. 2449), “como
sinônimo de busca de cuidados terapêuticos e procura descrever e analisar as práticas individuais e socioculturais de saúde em termos dos
caminhos percorridos por indivíduos (...)”. Portanto, compreendendo
um conceito amplo de saúde, entendendo que a mesma não se restringe
ao espaço físico da UBS, mas, à vida, ao cotidiano do indivíduo que está
atravessado por um contexto sócio-histórico, no qual suas escolhas estão intimamente ligadas à sua história de vida, a condições materiais de
existência e ao território a que está vinculado. As ferramentas elucidadas
aqui, que compuseram o trajeto percorrido com este usuário, foram o
Ecomapa e o Guia de Gestão Autônoma de Medicação (GAM), centrais
na reflexão para promoção de autonomia de Adalberto.
Adalberto nasceu na região de Garanhuns, em Pernambuco. Morava com seus pais e seis irmãos, sendo o mais novo. Tinha um irmão
alcoolista e com “problemas na cabeça”: falava sozinho, era andarilho
e veio a falecer. Aos doze anos, começou a trabalhar com plantação e
colheita de milho, mandioca e feijão e produzindo farinha de mandioca
para auxiliar na subsistência da família. Afirma que seus irmãos não
gostavam de trabalhar e sua família o admirava por sua determinação e
– 156 –

Saúde Mental, Reabilitação e Atenção Básica: encontros entre universidade e serviços de saúde

esforço. Nesse período, é diagnosticado com epilepsia por um médico
e passa a ingerir Gardenal. Porém, morava a uma grande distância do
hospital, o que dificultava o tratamento e cuidado.
Aos 17 anos de idade, decide se mudar para São Paulo, com a intenção de trabalhar e cuidar da epilepsia. Um de seus irmãos já estava
na cidade trabalhando numa metalúrgica. De acordo com ele, esse irmão
não quis trazê-lo nem recebê-lo, pois sabia que sua saúde era frágil e
não queria um “fardo”. Adalberto chama-o de covarde. Alguns primos
que também estavam na cidade o auxiliaram a entrar no mercado de trabalho. Relata que trabalhou em algumas obras e empresas e “circulou”
muito na cidade.
Conheceu sua ex-mulher, Claudia, quando ela estava com 15 anos
e, ele, 26. É mãe de seus seis filhos.
Fica explícita a importância dada durante a sua vida ao papel do
homem trabalhador, de provedor, pois sempre buscou “dar tudo de melhor à família”. Adalberto diz que sua vida conjugal sempre foi muito
conturbada. Depois de muitas brigas e surtos dele, Claudia vai embora
com todos os filhos, mas continua sendo sustentada por ele. Inclusive
atribui à ex-mulher responsabilidade pelo desencadeamento de suas crises de agressividade. Atualmente, mora sozinho.
A partir das conversas com Adalberto, nos encontros com o grupo
PET-Saúde, ele afirmou sentir muita falta da vida sexual, tendo se relacionado com diversas mulheres para além do casamento. Orgulha-se dos
relacionamentos e das histórias dos lugares – bordéis e ruas famosas pela
prostituição – que frequentava. Disse sentir dores de cabeça que atribui
ao fato de não ter relação sexual, apesar de atualmente não sentir fisicamente vontade de estar com nenhuma mulher.
Em uma revisão sistemática do prontuário, em conversas com o
médico e a assistente social que o acompanham na UBS, acessamos o início do seu histórico de internações que se inicia em 2004 quando, ainda
casado, Adalberto teve o primeiro surto de agressividade no trabalho.
No mesmo ano, depois de crises convulsivas, de delírio persecutório –
que tinham como consequência comportamento agressivo – foi incluído
no benefício de auxílio-doença, no qual permaneceu até o ano de 2009,
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quando o benefício foi suspenso porque o INSS declarou que ele possuía
capacidade laboral. A assistente social da UBS orienta e intervém neste
momento vulnerável e ele reconquista o benefício e é aposentado por
invalidez. Este período conturbado de agressividade seguido de internações termina em 2006, na mesma época que entra no grupo de saúde
mental desta unidade. Este grupo era coordenado por dois profissionais,
um médico e uma enfermeira, porém, o grupo não tece continuidade,
depois da saída destes profissionais.
O que marca nossas primeiras impressões do cuidado de Adalberto
é a centralização do cuidado na UBS, e a ausência de vínculo com dispositivos da rede de saúde mental do território. Os profissionais que o
acompanhavam na Unidade antes da nossa inserção tentaram vinculá-lo
ao Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO), todavia, no segundo momento em que procura esse serviço, se perde no território e não
retorna. Vale destacar que os serviços de saúde mental se encontram
distantes da Unidade de referência deste usuário e o transporte público
não favorece o deslocamento. Além disso, o comportamento de Adalberto é marcado prioritariamente pela desconfiança com o outro, pelo
incômodo com agitação e grande número de pessoas, pela insegurança,
que culminam na dificuldade de se relacionar e de circular em espaços
coletivos. As dificuldades do usuário e da articulação da rede podem
restringir a construção do Projeto Terapêutico Singular.
A partir dessas primeiras impressões e em busca de construir e
compartilhar o cuidado de Adalberto, o grupo de pesquisa levou o caso
para matriciamento1 da UBS. Esse momento foi importante na medida
em que tivemos a oportunidade de escutar profissionais de diferentes
1.

Existe no território FÓ/Brasilândia a articulação dos serviços de saúde, para a concretização
do trabalho em rede, o qual está se materializando por meio de reuniões de matriciamento
em saúde mental. Na UBS Silmarya, ocorre desde 2009, com a entrada do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (vinculada à ESF), potencializadas pelas movimentações no território, como
a Política Nacional de Humanização com o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH). O
matriciamento foi pensado para atender às demandas dos dois modelos presentes na UBS,
porém, verificou-se que havia uma tendência a se discutir casos vinculados à ESF. Portanto, em
julho de 2013, com a entrada do PET-Saúde e do desejo dos profissionais vinculados à UBS,
fomentou-se um espaço onde são discutidos os casos especificamente desse modelo com a
participação de outros serviços de saúde mental do território.
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áreas sobre o caso e ampliar o olhar para o processo de cuidado com
o usuário. Pudemos perceber a importância da equipe multidisciplinar
na medida em que se supera o olhar fragmentado para com o usuário.
Nessa construção conjunta, pudemos compactuar com os profissionais
os próximos passos de intervenção no caso. Tendo como foco uma nova
tentativa de aproximá-lo do CECCO, percebeu-se que este serviço dispõe de atividades que se adequam ao perfil e desejos do usuário, quais
sejam: ter um espaço de escuta e fala, produzir objetos manualmente e
satisfazer desejo recente de estar com outras pessoas.
Portanto, o processo do PET-Saúde juntamente com a equipe da
UBS, neste caso, teve como objetivo principal investir na promoção de
autonomia, orientada pela concepção de que o diagnóstico não pode
estar limitado a sentimentos e comportamentos individuais (sintomas),
mas a um complexo contexto social, familiar, a vínculos e ao trabalho no
qual o sujeito está inserido.
Outro aspecto a ser destacado se refere ao uso de medicamentos
controlados, tema que se tornou recorrente nos encontros que ocorreram semanalmente com Adalberto na UBS. Ele trouxe questões com relação à ingestão de medicamentos, disse que sempre se incomodou com
o sono excessivo e a dificuldade de memorização, esta que teria piorado
depois de começar a ingerir psicotrópicos. Em contrapartida, relatou
que, desde que começou a tomar os remédios, não tem mais alucinações
auditivas, como tinha anteriormente, relacionadas ao delírio persecutório, e que não se sentia nervoso com tanta frequência como antes. Estas
vivências indicam a complexidade envolvida no uso de medicamentos.
Acreditamos que os usuários de saúde mental não podem estar restritos a diagnósticos e que têm condições de adquirir autonomia ante o
uso de medicamentos controlados, de conhecer os efeitos colaterais e de
manipular o uso dos mesmos, para se sentirem mais apropriados de si
e seguros em seu cotidiano. Por isso, a partir de conversações em que o
usuário trouxe suas queixas em relação aos efeitos dos medicamentos,
identificou-se a demanda de apropriação de questões relativas à medicalização e suas consequências no cotidiano. Objetivou-se esclarecer o
grau de autonomia e regularidade perante o uso medicamentoso, além
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de aprofundar a compreensão que ele tinha sobre seus efeitos. Para isso,
utilizou-se como mediador do cuidado o “Guia da Gestão Autônoma da
Medicação” (GAM); guia que tem como objetivo empoderar os usuários, ao permitir que compartilhem com os profissionais de saúde a gestão do uso de medicamentos psiquiátricos2.
Em seguida à discussão sobre autonomia com Adalberto, a partir da
construção da GAM, pudemos compreender até que ponto ele entende
dos medicamentos que ingere, e qual autonomia tem no controle da
ingestão e dos efeitos destes. Por ele não saber ler e escrever, lemos e
preenchemos o Guia com as informações que ele trouxe. Reconhecemos
que o usuário se apropria dos medicamentos administrando a dosagem,
o que explicita seu compromisso ativo e sua responsabilização perante a
utilização dos mesmos.
Outro importante norte de intervenção do grupo de pesquisa se deu
em função da falta de circulação e vida social, demanda que ele também
traz por se sentir solitário. Foram muitos momentos de escuta que, seguindo a linha cartográfica de existência, culminaram na construção de
um Ecomapa com Adalberto.
O Ecomapa é um diagrama solar que permite o registro e a identificação da percepção de indivíduos e grupos sociais sobre sua
Rede Social de Suporte. (CORREIA, 2013, p. 46.)

Profissionais ou pesquisadores podem e devem utilizar este método
como um instrumento, desde que com a participação ativa do usuário,
para identificação de fragilidades e potencialidades do usuário e construção conjunta de um Projeto Terapêutico Singular. A participação
deve ser ativa, a fim de possibilitar que o usuário seja protagonista de
suas escolhas e decisões, a partir da apropriação de sua existência e cuidado (CORREIA, 2013).
Até então, só conhecíamos o modo verbal – palavras que designam
espaços de existência – de construção dessa ferramenta com os usuários.
A partir da singularidade de Adalberto (que não sabe ler nem escrever),
2.

Disponível em: <http://www.fcm.unicamp.br/interfaces/arquivos/ggamBr.pdf>.
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precisamos reinventar tal construção. Portanto, depois de diversos momentos de escuta da história de vida dele, foram impressas imagens que
simbolizavam as diferentes relações sociais, pessoas e lugares. Percebemos que o usuário interpretava sua vida atual limitada se comparada ao
passado (até o primeiro surto seguido de internação). Isso nos levou a
construir com ele dois Ecomapas3, um referente ao momento em que
trabalhava (seu passado) e outro com base nas suas relações cotidianas
atuais.
No momento de finalização do processo de construção do Ecomapa, tivemos a oportunidade de partilhar pensamentos e reflexões acerca deste processo. Ao ver o Ecomapa pronto (sua cartografia de vida),
Adalberto, que normalmente não se expõe emocionalmente, demonstrou surpresa, satisfação e alegria. Ele teve a possibilidade de perceber
que sua vida não era limitada como acreditava e que suas relações eram
mais conflituosas no passado. Viu seu campo de possibilidades presente
aberto, mostrou-se animado para aproveitar as relações já construídas e
construir novas. Ele explicitou seu desejo de não estar tanto tempo sozinho, o que nos levou a conversar sobre a ampliação de sua circulação
no próprio território.
A construção deste Ecomapa permitiu ampliar a compreensão sobre a forma como se dá o cuidado de Adalberto, além de revelar que
vínculos e potencialidades na vida dele produzem a doença e a saúde.
Tanto que, quando o usuário olhou o resultado de nosso trabalho conjunto, mostrou-se bastante satisfeito e pôde discutir sobre a forma como
se deu e se dá a construção de suas relações. Percebeu que seu passado
era mais conturbado que o presente, assim como enxergou e refletiu sobre as fragilidades e potencialidades de sua rede de inserção no mundo
e com os outros. A identificação deste processo promoveu reflexão do
grupo (PET e usuário) acerca de possibilidades de ampliar o espaço de
existência e promoção de saúde a partir de sua circulação no território,
bem como identificou as condições que no passado provocaram o adoecimento.

3.

Vide Anexo 1.
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É preciso hoje reconhecer que a natureza das formas de procura de cuidados é variada e complexa, que se diferencia de um
indivíduo a outro (...). O pluralismo terapêutico é amplamente o resultado de relações sociais que transcendem as condutas
individuais. Elas exercem pressão sobre as escolhas, elas orientam, favorecem ou penalizam as decisões. (GERHARDT, 2006,
p. 2450.)

Ao final das atividades de intervenção propostas e colocadas em
prática pelo PET, em construção com o usuário, pode-se concluir que a
intervenção junto com o usuário possibilitou que ele se apropriasse de
seu itinerário de existência e cuidado e compreendesse melhor a estabilidade de seu quadro psicossocial no momento atual, sentindo-se mais
confiante para ampliar e se dedicar a outras atividades. Pode-se aliar
a este resultado o vínculo que se está criando com os profissionais do
CECCO FÓ/Brasilândia, numa tentativa positiva de complexificar e ampliar o cuidado. Essa escolha se deu a partir da singularidade do usuário,
suas potencialidades e desejos. Percebeu-se que ele passou a valorizar
mais suas potencialidades e desejos ao construir conjuntamente novas
propostas de intervenção, que ampliam o conceito de saúde tanto de
Adalberto quanto dos profissionais envolvidos no caso.
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de circulação e cuidados.

Figura 7 – Ecomapa de Adalberto, construído por ele, com as novas possibilidades de itinerários

Anexo 1

Ecomapa dos Itinerários Atuais de Adalberto
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Assim como Adalberto,
também Antônio Mateus ampliou seus
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itinerários, construindo uma nova cartografia para sua vida. Antônio Mateus
frequentava o CECCO há tempos e apresentava demandas relacionadas a
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O itinerário do cuidado de Dorothy: fortalecimento do vínculo e
formulação de projeto terapêutico entre CAPSi e família
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O itinerário do cuidado de Dorothy:
fortalecimento do vínculo e
formulação de projeto terapêutico
entre CAPSi e família
Bianca Mara Maruco Lins Leal; Beatriz Martinho Azevedo; Priscila Fabri

Dorothy é o nome fictício escolhido para nomearmos a adolescente de 14 anos, a qual, assim como a personagem da literatura infantil,
do livro O Mágico de Oz1, teria sido “trazida por um ciclone” para
a estranha terra do Oz. A analogia é com a queixa de agressividade
da adolescente, considerada um caso grave e, por isso, escolhida pelos trabalhadores do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi)
como sujeito da pesquisa.
Ainda, nessa alusão, muitas foram as aventuras vividas em um ano
e três meses por Dorothy na companhia do Leão Covarde, do Homem de
Lata e do Espantalho (personagens do mesmo Mágico de Oz), os quais,
simbolicamente, poderiam ser ora as duas estudantes e a preceptora,
ora quaisquer trabalhadores do CAPSi, que, a fim de “encontrarem com
o Mágico de Oz” – produzir experimentações outras, diferentes das até
então vividas –, foram estabelecendo laços que permitiram a caminhada
conjuntamente, sendo este vínculo a abertura para o cuidado.
O itinerário de cuidado de Dorothy revelou que sua circulação era
restrita aos seguintes espaços: escola (com ausências), hospitais públicos (ambulatório médico), CAPSi e uma viagem anual de uma semana
de férias para a Bahia (litoral), passando ela a maior parte do tempo
em casa, com a cuidadora, ouvindo música, em cômodo separado. Suas
relações, por sua vez, eram extremamente restritas, e facilmente rompi1.

O Mágico de Oz, de L. Frank Baum, clássico da literatura infantil norte-americana, escrito em
1900.
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das, dado seu comportamento agressivo. Deste modo, destacamos que a
relação entre Dorothy e sua mãe, de ambas com a escola e o CAPSi, e da
cuidadora com Dorothy era permeada por muito conflito. Não por acaso, escolheu-se observar, nessa circunstância, a construção do vínculo
de mãe e filha com o serviço, incentivado inicialmente pelas estudantes
e a preceptora, com importante destaque para a referência técnica, que,
na ocasião do início do Programa de Educação pelo Trabalho (PET), já
estava se aproximando da família, afetando outros membros da equipe
que realizou discussões/avanços clínicos e criou outros modos de olhar
para a adolescente “trazida pelo ciclone”.
Ter acesso ao histórico de Dorothy foi um enorme desafio, dado que,
nesse contexto, de poucas e frágeis relações, não era um tema tranquilo
de ser abordado. Porém, sua história foi sendo contada praticamente por
fragmentos, ora por sua mãe, ora pelas cuidadoras, pela escola e, é claro,
por ela mesma (sendo importante ressaltar que a adolescente se comunicava pouco verbalmente, e que, quando o fazia, oferecia uma resposta
que chamam de “robotizada” e monossilábica ou aparentemente fora de
contexto)2.

O percurso do vínculo
No início, o contato com a mãe era realizado rapidamente, quando ela vinha buscar Dorothy ao final da convivência. Nesses pequenos
encontros é que foi possível trocar informações sobre como havia sido
a semana e como se dava o entendimento acerca do comportamento de
Dorothy.
Por diversas vezes, Dorothy foi agressiva com os profissionais e as
bolsistas. No entanto, embora estes tenham sido momentos de importantes dúvidas clínicas, de tristeza e até mesmo de raiva, não foram motivos para afastamento ou finalização do tratamento. Ao contrário, era
nesses momentos, tanto ou mais do que nos outros, que a postura era de
entender o ocorrido, refletir clinicamente e ir aos poucos ressignificando a maneira pela qual ela se relacionava com as pessoas.
2.

Vide Anexo 1.
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Elaboraram-se estratégias nos diferentes âmbitos, sendo contempladas em seu Projeto Terapêutico Singular intervenções como: convivências (o melhor modo de nos aproximarmos de Dorothy, pois tinha
a ver com as preferências dela, a música, a pintura e a dança); atendimento individual; grupo terapêutico; visitas à escola; grupo de pais (cuidadora e mãe), grupo de medicação; intervenções mais pontuais como
atividade (atendimento) com mãe e filha, conversas com a cuidadora e
visita domiciliar.
Depois da possibilidade de acolhimento das demandas e crenças
(mãe tinha forte vivência religiosa), foi possível acessar mais a história de
vida, recontratar a frequência ao serviço, rever posturas para com a escola, entender certos comportamentos – “movimentos estereotipados” –,
ampliando dessa forma o cuidado à família.

Itinerário de Dorothy: relacionar-se – ampliação da vida
Neste caso, a fabulação não é uma ilusão, muito menos “conto de
fada”. Ao contrário, mais parece falar da função de invenção de mundo,
função subjetivante que o campo adulto precisa sustentar junto à criança quando esta começa a forjar seus territórios existenciais.
No caso de Dorothy, boa parte do trabalho de itinerário foi o da
acolhida das estranhezas e das singularidades dos modos de vida que
ali se expressam, bem como o da escuta destas expressões, não pelo viés
patológico (com seus diagnósticos e tratamentos), mas colocando-se ao
lado do anômalo, do rugoso – como propõe Canguilhem (2002), quando quer desmontar a ideia de anormalidade, trabalhando com a positividade e legitimidade da diferença –, para “fazer nascer ali um mundo”;
“fazer nascer uma criança”. Daí a enorme importância de sustentar um
espaço-tempo, Terra de Oz, para que uma experiência um tanto desordenada ganhasse sentido.
É por isso que temos que aprender urgentemente a reconhecer os
territórios expressivos se formando como abrigo, como descanso para a
loucura e a como torná-los potentes para que se tornem territórios existenciais e que permitam que as crianças loucas saiam para o Mundo, que
inventem sua terra do OZ.
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Grande parte do acompanhamento de Dorothy consistiu em buscar
sentidos próprios para as brincadeiras dela, exorcizando os estragos. Em
apostar nos fragmentos de subjetividade se formando em Dorothy. Em
não atrapalhar que se formem. Em acompanhar o modo como ela se
lança a seco no Mundo, sem fio algum, como um ciclone. Consistiu em
oferecer um pouco de descanso nos desenhos, nas brincadeiras, nos fiapos de música para Dorothy criar para si um momento abrigado. A ‘rede’
para Dorothy consiste especialmente nos esforços humanos e um pouco
mágicos ou míticos (leão, espantalho e homem de lata), em sustentá-la
(literalmente no corpo), circulando nesse estilo que busca muitas vezes
botar longe, às cusparadas, quem está por perto, rompendo ou não reconhecendo limites.
No âmbito das relações afetivas, percebeu-se uma ampliação do
universo de Dorothy e, também, de sua mãe. Outro aspecto ampliado foi
o da relação entre Dorothy e seu pai. Este nunca havia sido mencionado
nos encontros das bolsistas com a adolescente, nem por ela nem por
sua mãe. Entretanto, próximo do final da pesquisa, a mãe conta sobre
as férias de verão de Dorothy, afirmando que ela havia ido à casa da avó
paterna e o pai havia proposto estar com ela, em alguns dias, aos finais
de semana.
A mensagem principal da história de Dorothy, conforme apontada
no conto, pode ser resumida pela frase “não existe lugar como o nosso
lar”. Ela se torna especialmente significativa nesse percurso porque foi
possível refletir acerca da dificuldade, mas também da alegria que é poder construir um território existencial, onde se possa produzir o que é
familiar, próprio, singular.

Referência
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. 5.ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2002.
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Anexo 1
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O uso problemático do álcool como
disparador do cuidado: compreensão da
história de vida e itinerário terapêutico
Priscila Mayumi Ota; Isabella Silva de Almeida

A história
Nascido em Paulo Afonso, Bahia. É o sétimo filho de uma prole
de 10, sendo oito mulheres, uma falecida logo depois do nascimento,
e dois homens. O pai trabalhava como marchante e boiadeiro, e tinha
quatro irmãos. A mãe trabalhava como professora até o nascimento
dos primeiros filhos, quando passou a se dedicar ao cuidado destes e
da casa.
Os pais se casaram no religioso (católicos), não no civil. O pai de
João Lucas1 teve dois relacionamentos extraconjugais, nos quais teve um
filho em cada e teve outra companheira, com a qual teve outros três filhos. O pai faleceu em 1992, com 73 anos, em decorrência de problemas
cardíacos, e, a mãe, em 2012, diabética, aos 82 anos. João Lucas afirma
não saber o motivo do falecimento dela, pois não houve laudo, mas que,
provavelmente, foi decorrente de complicações da diabetes.
Nomeia-se católico não praticante. Relata que, na infância, frequentava a igreja católica, por influência dos pais. Depois de adulto, porém,
afirma que já não é tão presente. No entanto, aos domingos, costuma
ouvir a missa dominical na Rádio Capital.
Na infância e na adolescência, costumava ir à escola, jogar bola, auxiliar em alguns trabalhos na rotina de casa, como levar almoço para os
trabalhadores e auxiliar na roça, mas sempre em serviços leves, pois seu
pai não lhe permitia fazer serviços pesados. Concluiu o ensino fundamen1.

Nome criado pelas autoras a fim de preservar a identidade do participante da pesquisa.
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tal e o primeiro ano do ensino médio, porém, em razão das dificuldades
no aprendizado e da distância considerável para se chegar à escola, interrompeu seus estudos. Hoje afirma não ter interesse em dar continuidade.
Os primeiros contatos com a bebida alcoólica foram com aproximadamente doze anos de idade, em festas geralmente de casamentos, onde era
comum os adolescentes consumirem álcool. Relata ter ficado bêbado pela
primeira vez quando tinha dezenove anos. Conta que o pai, alguns tios e
primos faziam uso de álcool. Com alguns deles, costumava fazer uso junto
(primos, tios e marido da prima), principalmente aos finais de semana.
Alguns amigos comparavam o seu consumo com o de seu pai, comentando
que João Lucas era mais forte, pois não se embriagava tão facilmente.
Em relação ao uso de álcool pelo pai, João Lucas traz uma única
lembrança de, quando, criança (aos 3 ou 4 anos), tê-lo visto embriagado
em casa. Sabe de outras histórias a partir do relato de familiares (tia,
tios) e conhecidos, como de o pai ter pulado a janela da casa da tia para
fugir, por estar sob efeito do álcool, e ter sido contido por familiares. Diz
que o pai interrompeu o uso do álcool sozinho.
Enquanto morou na Bahia, João Lucas trabalhou como ajudante de
pedreiro, metalúrgico, auxiliar de limpeza, vigilante na Hidrelétrica São
Francisco e no Banco Itaú e ajudante gráfico em uma gráfica de pequeno
porte, onde trabalhou por três anos. Ao falar dessa relação de trabalho,
aponta grande proximidade com o patrão, comparando-o à figura paterna. Em 1994, mudou-se para São Paulo, no intuito de melhorar sua
situação financeira, e logo conseguiu um emprego de ajudante gráfico,
no qual criou forte vínculo com seu chefe. Posteriormente, trabalhou
em uma empresa multinacional, sendo demitido por causa da substituição da mão de obra por máquinas. Trabalhou em uma empresa de corte
de papel para gráficas, no Bairro do Limão, onde permaneceu por dois
anos e dois meses.
João Lucas traz relatos de seus relacionamentos amorosos na Bahia
e em São Paulo. Diz ter gostado muito de uma mulher com quem se relacionou na Bahia por oito meses, e que tinha planos de casar com ela.
No entanto, quando soube que ela manteve relações sexuais com outra
pessoa, ficou desapontado, não queria ser chamado de bobo. Mantiveram relacionamento, mas diz ter perdido o sentimento aos poucos, o
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que culminou com o rompimento. Depois, tiveram um novo encontro
e, passado um tempo, ela retornou, com a notícia de que estava grávida
e de que ele era o pai. Não assumiu o filho e tem pouco contato com o
mesmo. Teve outros relacionamentos esporádicos sem comprometimento e, antes de vir para São Paulo, namorava uma mulher que era separada (“largada do marido”) e tinha duas filhas desse casamento anterior.
Depois da mudança dele para São Paulo, elas também se mudam e eles
vivem juntos por cinco anos. Relata que esse foi um período de muito
conflito, principalmente com as enteadas. Intensifica o uso do álcool,
associando-o aos conflitos vividos, como falta de respeito das enteadas e
intrigas. Ao longo desse período, construiu casa própria em Carapicuíba,
em terreno da prefeitura.
Em 2001, conhece sua esposa em um programa de rádio de busca
de companheiros para relacionamento. Casam-se em 2002. Nesse período inicial, saíam com certa frequência, iam a bailes no Centro de Tradições Nordestinas e frequentavam o Parque da Água Branca. Sua esposa
também é migrante, natural do Piauí, e veio para São Paulo trabalhar
para ajudar os pais. Afirma ter desejado se casar com alguém “certinho”,
que não fumasse, não bebesse e que trabalhasse. Religiosa, guardou-se
para o casamento com o desejo de constituir uma família e ter filhos.
Ao se casar com João Lucas, desconhecia seu histórico de uso de álcool.
Trabalha como copeira e faxineira, embora seja registrada apenas como
faxineira. Concluiu o ensino médio ao longo desses anos, e afirma querer voltar a estudar, mas não o faz por causa do ciúme do marido.
Depois do casamento, mudaram para a região do Jardim Carumbé
em meados de 2003, compraram uma casa de dois cômodos e a aumentaram ao longo do tempo, feito do qual João e esposa falam com muito
orgulho, ressaltando o zelo e a habilidades dele. Em 2003, João foi desligado do emprego e iniciou busca por auxílio-doença junto ao INSS, em
virtude lesões no dedo, as quais diz serem decorrentes do processo de
trabalho. Com esse desligamento, João Lucas retoma o uso do álcool, o
qual se intensifica com o tempo. Em 2006, começa o percurso de tratamento para o uso abusivo, motivado pelo medo de perder a esposa, a
qual conta não o deixar por dó.
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Relata interesse em se aposentar e retornar para a Bahia, dar continuidade ao trabalho com mosaico (aprendido no processo de tratamento) e aprender a dirigir. Diz não gostar de músicas agitadas, reclama dos
bailes funk que acontecem aos fins de semana próximo de sua moradia.
Já se exaltou bastante com a situação, acionando os órgãos públicos e,
quando intoxicado, foi para o enfrentamento, colocando-se em situação
de risco.
O histórico de tratamento para o uso problemático do álcool se
inicia em 2006, acionando os seguintes equipamentos de saúde: Hospital-Dia Intermédica, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras
Drogas (CAPS AD) PROSAM, CAPS AD III FÓ/Brasilândia, Centro de
Convivência e Cooperativa (CECCO) FÓ/Brasilândia, Unidade Básica
de Saúde (UBS) Paulistano, UBS Silmarya, Hospital da Lapa, Pronto-Socorro da Lapa, Hospital de Carapicuíba, Hospital Geral de Taipas, UBS
Vila Progresso, Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha e Pronto-Socorro
21 de Junho. A utilização desses equipamentos está relacionada ao tratamento continuado para o uso do álcool, para internação, emergências
ou atendimentos ambulatoriais. Atualmente, segue tratamento, com
Projeto Terapêutico Singular, junto ao CAPS AD III e CECCO, ambos na
região Freguesia do Ó/Brasilândia.

Reflexões de uma história
Durante esta pesquisa, muitos eixos reflexivos emergiram do contato com este usuário: por exemplo, o forte vínculo com instituições de
saúde, a identificação com o ser doente, o tema gênero e cultura, migração e a articulação dos equipamentos de saúde como rede de apoio. No
entanto, ao contextualizar a história de vida de João Lucas, ficou-nos
evidente o quanto esse percurso poderia contribuir para a compreensão
de alguns fatos e possíveis significados e sentidos de sua vida, de seu
processo de tratamento.
Ao reconstruir essa história com o usuário, percebeu-se o quanto
João Lucas se afastou, gradativamente, de atividades de lazer e relações
interpessoais e vinculou-se cada vez mais aos estabelecimentos de saúde, tendo sua esposa como uma das únicas relações pessoais. Observou– 173 –
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se que, até aproximadamente 2003, ele ainda possuía alguma movimentação pelo território que não fosse relacionada à saúde, pois trabalhava
e saía com sua esposa para momentos de lazer. No entanto, com a descoberta de outros agravos como diabetes, hipertensão arterial, lesão na
coluna, e quadro de depressivo, isolou-se dessa circulação, focando-se
no processo saúde-doença.
O tratamento inicial era baseado em consultas em serviços de pronto atendimento, onde ele era tratado apenas dos sintomas pontualmente relatados. Nos acompanhamentos longitudinais, hospital-dia, CAPS
e UBS, ampliou-se a investigação dos processos de adoecimento, com
aprofundamento do olhar sobre as questões clínicas e psiquiátricas, o
que incidiu também no aumento da lista de medicações em uso – fato
este de amplo impacto na saúde pública e no processo de adoecimento
dos usuários dos serviços de saúde.
Ao analisar a história de vida do usuário e o percurso de seu tratamento, destacou-se a importância de se ter uma forma mais completa
de registro do processo medicamentoso e de se problematizar o tema na
busca de outras estratégias para o tratamento.
A compreensão do indivíduo de seu processo histórico também
favoreceu a percepção de suas potencialidades e o reconhecimento de
seus desejos, revelados principalmente no seu projeto de retornar para a
Bahia e intensificar a produção artesanal, atividade inicialmente colada
ao processo de tratamento, mas que se ampliou para os espaços da vida,
para a geração de renda.
Tal modelo de análise permitiu algumas mudanças na gestão do
cuidado. Na atenção básica, o cuidado se fazia a partir da escuta por
um único profissional, sem que houvesse aprofundamentos sobre as demandas e ofertas da rede de cuidado, atuando-se numa perspectiva de
queixa-conduta. Desse modo, julgamentos de valor e estereótipos atravessaram a relação profissional-usuário e interferiram de maneira negativa no cuidado.
Ao reconstruir com o usuário sua história de vida, foi possível fazer João Lucas resgatar seus valores, crenças, interesses e desejos, o que
muito contribuiu para o processo de tratamento do mesmo. As equipes
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de saúde, ao compreenderem também tal percurso, puderam ter outras
percepções sobre ele e sobre os usuários de álcool e outras drogas, o que
entendemos ser um potente elemento para melhor manejo dos casos e o
aprofundamento das singularidades de cada um.
A história esteve repleta de potenciais e significados que puderam
ser compartilhados e coconstruídos com familiares (esposa) e profissionais cuidadores (médicos, técnicos, etc.). Assim, reforçou-se a necessidade de os profissionais de saúde conhecerem os diferentes âmbitos
da vida do usuário para se aproximarem da sua história e realidade e
construírem de fato projetos terapêuticos singulares.
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Lola e a Estratégia Saúde da Família
Silvia Regina Rocha

Lola, 55 anos, hoje separada há mais de um ano, tem quatro filhos
(3 homens, 1 mulher) e mora com a mãe. O ex-marido reside no mesmo terreno. O primeiro filho, casado, mora também no mesmo terreno.
O segundo filho, casado, alterna a moradia entre sua casa, também no
mesmo terreno, e a casa da namorada. O terceiro filho mudou-se recentemente, depois de um acidente automobilístico, e está na casa da
namorada. A quarta filha, casada, mora em outro bairro.
Lola surtou pela primeira vez logo em seguida ao nascimento da
filha, quando o marido a informou sobre o falecimento do pai dela, que
quebrara o pescoço ao cair em um buraco: ele era alcoólatra e tinha um
problema psiquiátrico não especificado.
Lola foi internada em Hospital Psiquiátrico, medicada, diagnosticada como esquizofrênica, e levada a um ciclo das internações sucessivas,
longas, que foram despersonalizando-a e a estigmatizando com o protótipo de pessoa doente mental.
De mulher bonita, bem cuidada, trabalhadora, esposa, mãe, transformou-se na louca, que não educou os filhos, relegando-os aos cuidados de sua mãe (avó materna), provocando o enfraquecimento das
relações familiares e o distanciamento do mundo das formalidades, da
convivência, da aceitação.
Como linha de cuidado e resposta terapêutica, ministraram-lhe
apenas medicação. Esse reducionismo impediu que Lola transitasse por
processos reelaborativos, de revisão de sentimentos e perdas, bem como
por espaços para enfrentamentos e descobertas.
A reinserção social, a busca de oportunidades, a inclusão do diferente, o trabalho de aceitação social para evitar o estigma são processos
complexos que, neste caso, nem sequer foram cogitados, acarretando
um diagnóstico fechado de esquizofrenia, impossibilitador.
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A esquizofrenia é uma doença mental que se caracteriza por uma
desorganização ampla dos processos mentais. É um quadro complexo,
que apresenta sinais e sintomas na área do pensamento, da percepção e
das emoções, causando marcados prejuízos ocupacionais, nas relações
interpessoais e familiares. A pessoa perde o sentido de realidade e se
torna incapaz de distinguir a experiência real da imaginária. Essa doença
se manifesta em crises agudas, com sintomatologia intensa, intercalada
com períodos de remissão, quando há um abrandamento dos sintomas
ou a presença deles em menor intensidade.
No que se refere ao aspecto emocional, o esquizofrênico apresenta
embotamento afetivo, ausência de expressão facial, pouco contato visual, linguagem corporal reduzida, imobilidade e ausência de resposta.
Ainda que uma pessoa com afeto embotado possa ocasionalmente sorrir
e demonstrar algum calor humano, sua faixa de expressão emocional
estará claramente diminuída na maior parte do tempo.
Nesse longo processo de sofrimento, desde o seu primeiro surto, Lola
virou um retrato do descuido: muito envelhecida para a sua idade, sem
dentes, cabelos desalinhados, roupas desajustadas e sujas, tremores nas
mãos. Assim estava quando iniciou (em 2006) seus cuidados de saúde na
Unidade Básica de Saúde (UBS) local, que tem como proposta de trabalho
a Estratégia de Saúde da Família (ESF). Na ESF, cada família cadastrada
é atendida por uma equipe composta por um médico de família, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e seis agentes comunitários de
saúde (ACS), que se dividem em seis microáreas dentro de seu território
adstrito para proporcionar a prevenção e a promoção de saúde.
Lola, em períodos de crises agudas, tornava-se agressiva, chegando
a ameaçar a equipe de cuidado com uma faca ou a se jogar da laje de sua
casa. Saía de casa e perambulava pela região sem objetivo, corria pelas
ruas e avenidas, caía, levantava e continuava a correr sem se preocupar
com a dor física ou com o cansaço (relato de Lola).
O médico de família, a enfermeira e a agente comunitária de saúde
aproximaram-se mais dela, ouviam o que ela falava (geralmente, o pedido era por medicação) e buscaram dar-lhe uma resposta na medida do
possível. Era a primeira aproximação diferenciada do restante da comu– 177 –
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nidade e da família – por quem ela era destratada, chamada de louca ou
de velha e expulsa dos estabelecimentos comerciais, entre outros.
Esse vínculo duramente conquistado, que incluiu o Núcleo de
Apoio à Saúde da Família, permitiu que Lola começasse a falar com as
equipes do “mal da angústia”, sentimento que lhe oprimia o peito, lhe
causava dor na alma e que ela desejava retirar de si com medicações.
Lola buscava pela equipe de saúde com frequência. Num primeiro momento, de forma desordenada, invadindo a sala do médico, não
conseguindo aguardar sua vez, tornando-se inconveniente. Aos poucos,
porém, foi cedendo às normas do convívio social compartilhado.
Neste ponto do tratamento de Lola, as equipes vislumbraram uma
possibilidade de melhorar a qualidade de vida dela. Mesmo com diagnóstico de esquizofrenia crônica e embotamento afetivo, ela começou
a fazer contato com suas emoções, chorar pelo abandono do marido,
preocupar-se com o adoecimento de um filho, segurar um neto recémnascido nos braços, sofrer com o desprezo de outro filho, alegrar-se com
um passeio realizado com a filha, declarar para as equipes que “não cuidei dos meus filhos” e desejar pintar os cabelos para ficar bonita.
A criação do vínculo entre Lola e a equipe de saúde proporcionoulhe vivenciar uma aproximação afetiva capaz de dar continência às angústias que amarguravam sua existência. Ela entrou em contato consigo
mesma e passou a viver uma experiência de reparação, de descongelamento dos sentimentos, a ponto de ir reconfigurando paulatinamente
sua subjetividade.
A esquizofrenia desorganiza o pensamento, a percepção, a emoção,
desqualificando a pessoa para a vida, principalmente quando seu entorno
também é pobre em afetividade, e se configura como violento, desmotivando o investimento no ser humano, no familiar adoecido. Quando Lola
se permitiu estabelecer vínculo com sua equipe de saúde, vislumbrou recursos internos para enfrentar tantos impedimentos e ressurgir para a vida
pautada no afeto e na beleza, ressignificando sua história.
É importante destacar que a atuação da equipe da ESF possibilitou o resgate de Lola, principalmente ao questioná-la sobre a medicação
como única forma de enfrentar seu mal de angústia. O cuidado oferecido
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pela equipe ao visitá-la sistematicamente, ouvi-la e legitimar sua existência e seus sentidos de vida levou-a a reorganizar suas experiências,
permitir-se buscar ajuda, valorizar suas vivências emocionais e familiares. Enfim, começar a tomar sua vida nas mãos junto com a equipe de
ESF, como ela diz sua equipe!
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Desafios para a integralidade do
cuidado em saúde mental: o caso Tribo
Andréia Badan Fischer; Mariana Miglioli; Janaína Martins

Papel do PET no mutirão
Na segunda etapa da pesquisa-ação, pediu-se que os serviços envolvidos selecionassem casos de saúde mental que, por algum motivo fossem considerados importantes e que pudessem ser acompanhados por
duplas de estudantes ao longo do segundo semestre de 2013, no intuito
de conhecer e qualificar o cuidado a essas demandas.
O caso F. foi escolhido pela equipe da Estratégia Saúde da Família
(ESF) da Unidade Básica de Saúde (UBS) Silmarya, depois da desistência
de uma primeira usuária selecionada para participar da pesquisa. No início do processo de cuidado em saúde junto ao serviço, a usuária F. apresentava-se reclusa, nervosa e com discurso confuso. Por meio do vínculo
com a equipe, iniciou-se a trajetória da usuária pelos serviços. Ela passou
a frequentar a Terapia Comunitária e a Caminhada oferecidas pela UBS.
Encontrou, principalmente na Terapia Comunitária, um espaço de cuidado e, ao longo do tempo, conseguiu se fortalecer e organizar sua vida.
A tentativa de um primeiro contato com a usuária não surtiu efeito.
No dia marcado para a visita domiciliar, ela não se encontrava em casa.
Na semana seguinte, a equipe trouxe a notícia de que F. se mudara para
uma área de ocupação chamada de “Tribo”, fora da área de cobertura da
ESF. Tal fato desencadeou algumas questões relativas ao funcionamento
de uma unidade mista em um território com situações de vulnerabilidade e demandas complexas como é o caso do Jardim Damasceno. Decidiu-se, como continuidade da pesquisa, investigar, a partir dos profissionais da UBS, como se mantém o cuidado junto a um usuário quando o
mesmo se muda para um território que não é cadastrado pela ESF.
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A metodologia proposta para essa investigação foi uma série de entrevistas na busca de maior compreensão de como se dá esse processo
e as dificuldades que a configuração do território apresenta para a manutenção de um cuidado. Foram realizadas entrevistas com o gerente
da UBS Silmarya, com a equipe da ESF (enfermeira e agentes comunitários), com a agente comunitária específica da microárea de cobertura
do caso e com a gerente da UBS Vista Alegre, uma vez que parte dos
moradores da área de ocupação em questão buscam atendimento nessa
unidade em razão da maior facilidade de acesso. As conversas tornaram
possível a compreensão da formação dessa ocupação.

Formação da Tribo
A Tribo teve início com uma única família, estruturada a partir de
uma “casa matriz” onde vivia uma senhora denominada “Pajé”. Havia
em seu entorno casas construídas e habitadas pelos filhos desta, constituindo uma espécie de sítio ou “tribo”. O acesso à Tribo ocorre por
uma única viela estreita, onde circulam apenas pedestres, a partir da rua
Gregório Pomar. Em 2005, iniciou-se a cobertura da ESF nessa região,
cadastrando-se, na época, 35 famílias que se encontravam no território.
Eram realizadas visitas domiciliares às famílias cadastradas.
A ocupação teve um grande crescimento no ano de 2012, consequência de desocupações forçadas de terrenos no centro da cidade de
São Paulo e do incêndio da Favela do Moinho, no qual, em torno de
380 barracos foram destruídos. No mesmo ano, estimava-se por volta
de mil pessoas habitando a área de ocupação no Jardim Damasceno,
onde se localiza a Tribo. Contudo, até o fim de 2014, estimava-se em
3.500 o número de pessoas vivendo na Tribo, revelando um crescimento
descontrolado em área de preservação ambiental na Serra da Cantareira.
As agentes comunitárias relatam que não há um reconhecimento geral
do Jardim Damasceno em relação à Tribo. Muitas pessoas não sabem
que a área existe, outras têm muito receio e não se aproximam do local,
gerando ideias às vezes fantasiosas, que estigmatizam a área de forma
negativa.
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Iniciou-se forte pedido da comunidade para ampliação da área de
cobertura na região, dificultando o acesso da equipe ao território, uma
vez que aquelas famílias que não tinham cobertura da ESF reivindicavam seus direitos de forma agressiva muitas vezes. Foi realizado então um acordo com as famílias cadastradas para que os atendimentos
fossem feitos na UBS, não ocorrendo mais visitas domiciliares. Com
o crescimento da Tribo, muitas moradias passaram a se estender para
perto da área de cobertura de outras unidades de saúde, como no entorno da UBS Jardim Vista Alegre, por exemplo, configurando-se ocupações geograficamente muito próximas, mas com diferentes acessos
à Atenção Primária.
No início, a ESF cadastrava as famílias de acordo com a quantidade
de fogões que havia na casa, na tentativa de respeitar a individualidade
das famílias, já que, muitas vezes, elas dividem um mesmo cômodo.
Hoje o território tem um caráter mais dinâmico. É comum usuários cadastrados na ESF se mudarem para as áreas da ocupação, por causa dos
altos valores dos aluguéis (em torno de R$ 600,00). Essas mudanças
nem sempre são comunicadas às equipes responsáveis pelos casos. Hoje,
com o aumento da mobilidade dos usuários pelo próprio bairro e na
tentativa de acompanhar o caráter dinâmico do território, o cadastro das
famílias é realizado com validade de três meses, para garantir a permanência do usuário na área.
Assim, uma das questões levantadas ao longo da pesquisa foi relativa à rotatividade do usuário pelo território e sobre como se daria a
continuidade do cuidado via prontuário. Os profissionais da unidade
disseram que, quando o usuário muda do território para uma área sem
cobertura, sem comunicar a equipe, seu prontuário é encaminhado para
o Arquivo Morto. Quando a mudança é comunicada, o prontuário é enviado para a UBS tradicional, permitindo a continuidade do cuidado.
A questão do dinamismo do território também é enfatizada ao
longo da entrevista com a gerente da UBS Jardim Vista Alegre. Ela
relata que não existe nessa unidade controle de quantos moradores da
Tribo são atendidos, que o fluxo no território é intenso e que as equipes de saúde da família reclamam com frequência de uma sobrecarga
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de trabalho. Antes era recomendado esperar trinta dias para cadastrar
uma família recém-chegada ao território, no intuito de verificar se
ela se manteria lá. Hoje, cadastra-se a família de imediato quando há
algum problema grave de saúde, justamente pela necessidade de se
criar um vínculo com agilidade, considerando o risco de que ela se
mude em pouco tempo. Apesar de a Tribo não fazer parte da área de
cobertura da UBS Jardim Vista Alegre, a unidade é referência para outra área de ocupação denominada “Fazendinha”, área de alto grau de
vulnerabilidade em razão do nível socioeconomico baixo e das condições geográficas.
Os profissionais relatam também outro motivo de sobrecarga das
equipes, ou seja, muitas das questões trazidas por moradores de ambas
as áreas são consideradas “tabus” para serem discutidas em equipe, o
que acaba dificultando o cuidado de alguns casos.

Mutirão de saúde na Tribo
Para contornar a dificuldade de acesso dos usuários da área de ocupação à unidade, e em virtude do crescimento daquela população, tirouse como estratégia de cuidado uma ação denominada “Mutirão de Saúde”. A ação tinha também por objetivo criar um vínculo entre a Unidade
Básica de Saúde e os moradores, uma vez que este é enfraquecido pelas
condições citadas anteriormente.
Em 29 de março de 2014, a UBS Silmarya, com o apoio da UBS
Jardim Vista Alegre, também referência para a área, e em paralelo à
Campanha Nacional de Vacinação contra o HPV, realizou a ação de
saúde em um campo de terra batida, no centro da Tribo, com a estrutura de tendas subdivididas em: “ Saúde da Mulher”, “Saúde do Homem”, “Saúde do Adolescente” e “Saúde da Criança”. Também foram
realizadas atividades lúdicas com as crianças e intervenções relacionadas à Saúde Bucal, como distribuição de pasta e escova de dentes e
orientações quanto à higiene bucal.
O mutirão teve início às nove horas da manhã, envolvendo grande
parte dos profissionais da unidade. Os primeiros a chegar foram as crian– 183 –
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ças, sem seus respectivos responsáveis. As que primeiro chegavam chamavam outras. Os adultos começaram a se aproximar das tendas a partir das
dez e meia da manhã. O fato de as crianças permanecerem em volta das
tendas um tanto antes dos adultos chegarem nos mostrou autonomia da
criança em relação à circulação dentro desse território.
A proposta do grupo responsável pelo cuidado com as crianças e
adolescentes foi resgatar as brincadeiras infantis que não são mais habituais atualmente, como brincadeiras de roda, pular corda, bambolê,
amarelinha, entre outros. Destaca-se a rápida adesão das crianças a todas
as atividades propostas e uma intensa demonstração de afeto para com
os profissionais. Perguntavam a todo o momento quando retornariam à
área para mais atividades.
Não houve nenhuma aparente hostilidade dos moradores com a
ação, entretanto, aconteceram alguns momentos de tensão por parte dos
profissionais que se questionavam se a unidade era bem-vinda ali. Muitos moradores, principalmente jovens, ficavam no entorno do campo
apenas observando o mutirão de saúde, sem se aproximar. Usuários se
aproximaram das tendas e aderiram à ação, mas em número que não
pode ser considerado alto, dado o tamanho da área de ocupação.
O gestor da UBS Silmarya considerou a ação como positiva para
uma primeira entrada na área, uma vez que o vínculo com os profissionais da saúde era frágil. A proposta é de manutenção dessa ação na
região, sendo que cada uma das cinco equipes da ESF da unidade referenciariam áreas diferentes da Tribo. Mensalmente, representantes das
cinco equipes se deslocariam até a área para realizar visitas domiciliares,
enquanto na UBS ficaria apenas um médico de família como referência
da ação.
Nossa participação no mutirão de saúde propiciou uma reflexão
sobre a singularidade do processo saúde-doença no que se refere às deficiências e potências do território no qual cada usuário está inserido e
em sua dinâmica social particular.
Ao visitarmos a Tribo, nos deparamos com muitos elementos geradores de vulnerabilidade social, reveladores da ausência de políticas
públicas, como moradias em áreas de risco, falta de saneamento básico,
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ausência de iluminação, asfalto, água potável, equipamentos de lazer,
dentre outros. Entretanto, muito nos impressionou que a mesma realidade social que nos é apresentada como vulnerável revele em seu cotidiano suas potências.
A cena do início do mutirão, quando as crianças curiosas começaram a se aproximar das tendas de saúde, sem responsáveis ou maiores
idade, foi impactante. Eram cerca de quinze crianças, de idade entre 2 a
8 anos, cuidando umas das outras como se fossem irmãos. Um deles, de
5 anos, levava outro de 3 pela mão e não o soltava de jeito algum. Quando lhe foi perguntado se era seu irmão, disse que não, que era filho da
vizinha. O fato de que as próprias crianças cuidassem de outras crianças
no período da manhã, enquanto seus pais estavam ausentes, pode ser
entendido como uma deficiência, mas, de outro lado, pode ser compreendido como uma possibilidade de articulação comunitária e criação
de vínculo, que a maior parte dos bairros de zonas consideradas nobres
do município de São Paulo está distante de criar.
Olhar aquela comunidade sem reduzi-la àquilo que lhe falta, mas
enxergando o que de saudável lá existe, está afinado com o olhar integral sobre o sujeito, princípio do SUS no cuidado em saúde, olhar
para além da doença, que permite promover uma ação de mudança.
Assim, mesmo o mutirão de saúde sendo uma ação pontual, ele é norteado pela concepção de uma saúde participativa e ativa. A ida até o
território restabelece a relação entre os serviços de saúde e aqueles moradores. A saúde passa a ocupar espaços nunca antes ocupados, indo
até a casa e a comunidade desses usuários, possibilitando um pacto de
pertencimento e cuidado. Esse processo também acarreta mudanças
na forma de trabalho dos profissionais da saúde pois, diante da impossibilidade de abranger aquela área na rede de cobertura da ESF, eles
constatam a necessidade do fortalecimento de ações de prevenção em
saúde, como o mutirão.
Quando mobilizados a discorrer sobre a continuidade do cuidado
da usuária, os próprios profissionais da unidade iniciam discussões sobre que encaminhamentos seriam “certos” ou “errados” nesse contexto,
retomando as diretrizes que deveriam guiar seu trabalho.
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A municipalização da saúde visa maior autonomia dos territórios
em gerenciar as estratégias de saúde, conforme suas demandas e peculiaridades, assegurando maior capilaridade e responsabilidade territorial. No caso F., a equipe questiona, a princípio, se o traçado geográfico
de cobertura da unidade levou em consideração o caráter histórico do
bairro, de um crescimento demográfico rápido e intenso. Uma vez delimitada a área de abrangência de um serviço, ao longo do tempo, quem
vai se instalando fora dela, apesar de conviver no mesmo território, não
tem os mesmos direitos garantidos, como o acesso à saúde.
Os questionamentos também são norteados pelo princípio da integralidade. As ações de saúde que acabam por excluir determinada área,
no caso, a Tribo, não condizem com tal princípio, uma vez que todo
usuário do serviço deve ser visto como integrante de uma comunidade
e assim ser atendido, com ações de promoção, proteção e recuperação
de saúde pensadas também a partir de suas condições de moradia e das
características singulares de onde vive. É responsabilidade dos equipamentos de saúde prover assistência de saúde integral aos mesmos (BRASIL,
1990). A partir do Caso F., questiona-se se a integralidade do cuidado é
garantida.
Essas e outras questões, surgiram na equipe e nos serviços ao longo
da pesquisa, servindo para repensar ações e estratégia de cuidado. O
caso F. ajuda a refletir sobre um território vivo, que está em constante
mudança, e sobre uma cobertura de saúde que precisa se ajustar a ele
por meio das diretrizes do SUS. Tais diretrizes visam o acesso universal
aos equipamentos de saúde por meio da integralidade e da equidade,
para garantir o cuidado de todos os usuários.

Referência
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do
SUS. Brasília, DF, 1990.

– 186 –

Desdobramentos: os projetos

Traçando caminhos pela saúde mental:
Grupo “Pé na Brasa”
Arthur Argondizo Gonçalves; Camila Aparecida de Freitas; Débora Lacerda Saes;
Kelly Karina Oliveira de Almeida; Sheila Christina Beserra; Veronica Santana Rodrigues

Introdução
A execução do Programa Educação pelo Trabalho em Saúde
(PET-Saúde), de 2012 a 2014, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Adulto II Brasilândia propiciou que estudantes de graduação da PUC-SP
acompanhassem a rotina desse serviço e vissem nessa experiência um
relevante suscitador de questões sobre a efetivação da Reforma Psiquiátrica no contexto atual do cuidado em saúde mental. A atuação desses
estudantes e das preceptoras no terceiro momento do projeto constituiu
um espaço para discussão teórica sobre a temática e para a formulação e
proposição de um grupo de convivência junto aos usuários e à comunidade. Tal ação teve como objetivo alcançar as demandas percebidas durante as etapas anteriores do PET-Saúde. O grupo teve como finalidade
conhecer e articular, por meio de visitas, dispositivos de arte, de cultura
e de lazer disponíveis no território.
Esse texto pretende compartilhar a experiência desse grupo de convivência que trouxe à tona questões apontadas pela Reforma Psiquiátrica, dentre as quais destaca-se a promoção de um cuidado ampliado em
saúde. A tentativa de deslocar o serviço de saúde mental como principal
dispositivo de cuidado na vida do usuário é dada na perspectiva da Psiquiatria Democrática Italiana, onde o processo de desinstitucionalização
não se limita a uma mudança na instituição, mas “continua no território,
continua na comunidade, ou ainda, se torna muito mais importante na
comunidade” (ROTELLI, 1994, p. 154).
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No final do mês de agosto de 2014, aproveitando a participação espontânea dos usuários do CAPS em Assembleia Geral, foi apresentada a
proposta do Grupo de Convivência que começaria no mês de setembro,
às terças-feiras pela manhã. Destacou-se que, apesar da equipe do PET
ter uma ideia inicial sobre esse espaço, a construção do andamento do
grupo seria feita de forma conjunta por todos aqueles que se interessassem em participar. Em um primeiro momento, os únicos combinados
prévios realizados na ocasião foram o dia dos encontros, fixados às terças-feiras, e a alternância entre os dias de reunião e passeios.
A sustentação de que todas as questões de andamento e organização dos encontros fossem discutidas e definidas no e pelo grupo, votando se fosse preciso, consolidou um funcionamento grupal no qual
todos os participantes fossem ativos no processo. Com isso, diversos
acordos foram sendo estabelecidos e sustentados pelo grupo no decorrer dos encontros. O nome do grupo foi a primeira decisão realizada
em conjunto uma vez que a equipe do PET sugeriu o nome “Traçando
Caminhos pela FÓ/Brasilândia” mas o grupo decidiu chamar-se “Pé na
Brasa”.
Os quatro principais acordos que foram reiterados e se transformaram nos pilares de funcionamento do grupo foram: todas as regras/
problemáticas seriam discutidas e definidas pelo grupo; seu funcionamento seria aberto no que diz respeito à participação de quem tivesse
interesse (usuários, familiares, técnicos e comunidade), e também em
relação ao livre ingresso no encontro, seja momento de passeio, seja
momento de reunião; os passeios seriam alternados entre o território
da FÓ/Brasilândia e outras regiões da cidade; e a instituição de duas comissões chamadas de “organização” e de “comunicação”, responsáveis
pela organização (no que diz respeito ao horário de saída do CAPS para
os passeios, o caminho a ser feito e o contato com o local visitado, por
exemplo) e pelo registro fotográfico, respectivamente.
O uso de uma metodologia que priorizou uma participação aberta
e flexível de cada usuário se fez presente nos passeios e/ou reuniões e
mostrou-se relevante para trabalhar diversos aspectos. O número de participantes no grupo variava de um encontro para outro, tendo em média
– 190 –

Saúde Mental, Reabilitação e Atenção Básica: encontros entre universidade e serviços de saúde

quinze participantes. A responsabilização de todos os participantes para
a resolução dos conflitos que iam se configurando no grupo implicou
em uma atuação mais vívida de todos, o que, acreditou-se, poderia trazer
mudanças para a vida particular de cada um deles. Defende-se, assim,
que a iniciativa de cada um associada a uma postura mais ativa implica
em uma apropriação maior dos propósitos do coletivo, também de um
maior conhecimento vivencial dos lugares visitados, o que acarreta um
sentimento mais aguçado de pertencimento ao grupo, ao território e à
comunidade.
Além de um momento de descontração, visualizar as fotografias
dos passeios anteriores possibilitou também o fortalecimento dos participantes na medida em que se transmitia um sentimento de pertencimento àquele grupo e produzia uma “sedução” para os participantes
que tinham ido apenas à reunião. Isso tornou-se notório quando o grupo decidiu compor um mural no CAPS onde fossem divulgados esses
registros, bem como a informação do que os locais visitados poderiam
ofertar.
A partir da discussão sobre a necessidade de divulgação do grupo e
dos passeios aos demais usuários do CAPS, assim como ter um registro
dos mesmos, o grupo aderiu em votação unânime à construção de um
mural e todos os integrantes se envolveram na construção. Em uma das
reuniões decidiu-se quais seriam os materiais necessários para confecção do mural. A verba utilizada para compra foi concedida pelo CAPS, o
que foi interpretado como indicativo de reconhecimento da importância
do grupo no cuidado dos usuários. Todos tiveram participação ativa na
realização do orçamento dos materiais, nas compras e, posteriormente,
foi utilizada uma reunião para construção coletiva dos materiais a serem
exposto no mural.
No encontro de composição do mural, os participantes do grupo
encararam aquela proposta para além da tarefa. Provavelmente por terem ido a vários passeios e a saída dos estudantes estar próxima, essa vivência foi marcada por um processo de síntese das experiências de uma
forma prazerosa e descontraída, como uma confraternização. Foram feitas produções coletivas e individuais. Um dos participantes, que se mostrou extremamente atento e “perseguido” durante os outros encontros,
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nesse momento, esteve tão descontraído que deixou sua paranoia entre
parênteses, tirou os sapatos, encharcou os pés de tinta e fez um cartaz
com seu “pé na brasa”.
Os locais visitados na FÓ/Brasilândia foram: o Espaço Criança
Esperança “Oswaldo Brandão”; a Casa de Cultura da Freguesia do Ó
“Salvador Ligabue”; a Biblioteca “Afonso Schmidt”; e o Centro Educacional Unificado (CEU) Jardim Paulistano. Foi interessante notar que
sempre que havia uma visita a um local do território, tanto nas reuniões
quanto nos dias de passeio, os participantes do grupo afirmavam não
conhecer ou não frequentar aqueles locais, mesmo morando próximo
ou sendo de fácil acesso. Diziam também se surpreender positivamente
com o que esses locais tinham a oferecer. Um dos participantes reproduzia uma fala que iniciava com a assertiva “eu moro há mais de trinta
anos na Brasilândia…” e completava dizendo o quanto não conhecia seu
próprio local de moradia.
Os locais visitados fora do território foram: o SESC Pompeia; o Parque da Água Branca; o Museu da Língua Portuguesa; o Mercado Municipal
de São Paulo; e o prédio do banco Santander “Edifício Altino Arantes”.
Destaca-se também a visita ao bairro da Lapa para a compra de material
para o mural do grupo. Nesses passeios, era possível observar a satisfação
que os participantes do grupo expunham ao conhecer locais importantes
para a cidade como pontos turísticos e equipamentos de arte e cultura,
assim como o pertencimento que experimentavam indo àqueles locais.
Destaca-se, ainda, a apresentação do grupo “Pé na Brasa” por seus
participantes no Seminário de Avaliação do PET realizado na PUC-SP,
que foi considerado como um passeio fora do território, pois, além da
ida ao seminário, incluiu uma visitação às instalações da universidade. A
apropriação do grupo por seus participantes destacou-se nesse momento pelo modo como expuseram as ideias do grupo, seu funcionamento e
suas regras. Foi também depois desse momento que a consolidação do
grupo e a satisfação em fazer parte do mesmo passaram a ser verbalizadas pelos usuários do CAPS.
Por fim, um desdobramento bastante relevante acerca da participação nesse grupo, exposto por seus participantes no momento do
Seminário, e que merece destaque é o fato de que o “Pé na Brasa” ex– 192 –

Saúde Mental, Reabilitação e Atenção Básica: encontros entre universidade e serviços de saúde

trapolou os encontros grupais e estabeleceu uma conexão com outros
usuários do CAPS quando esses tinham que resolver questões cotidianas
que demandavam a circulação no e fora do território da FÓ/Brasilândia.
Com isso, alguns participantes do grupo começaram espontaneamente
a acompanhar outros usuários para, por exemplo, solicitarem o bilhete
único especial no posto de atendimento da São Paulo Transportes na
Vila Cachoeirinha. De acordo com a fala de uma das participantes do
grupo, isso era por causa do fato de “serem Pé na Brasa”.

A experiência dos estudantes
Quando as preceptoras sugeriram que a coordenação do grupo deveria ser realizada e revezada por nós estudantes, ficamos angustiados e
a primeira coisa que pensamos foi: “Por que? Como?”
Entendemos que a proposta de coordenarmos os grupos tinha como
objetivo estabelecer uma horizontalidade também entre a equipe do PET.
Ao vivenciarmos o papel de coordenador, estaríamos nos apropriando da
proposta do grupo e da mesma autonomia que os usuários experimentavam. Não seríamos meros observadores e isso fez toda a diferença.
Na época, não tínhamos na graduação qualquer experiência com
coordenação de grupos, nos sentíamos inseguros para tal. Embora todos
fossem estudantes do curso de Psicologia, estávamos em anos diferentes, variando do primeiro ao terceiro ano. Até essa etapa do curso, não
há aprofundamento teórico e prático com grupos, contribuindo para
nossa ansiedade, ainda que estivéssemos empolgados com a perspectiva
de aprender como lidar com a formação de um grupo, principalmente
no que diz respeito à função de coordenação, que é tão importante no
exercício da profissão do psicólogo.
A coordenação era compartilhada por dois estudantes e os demais
juntamente com as preceptoras prestavam apoio como cocoordenadores
e um dos estudantes ficava responsável por fazer o registro escrito. O
coordenador da reunião também era o responsável pela coordenação no
dia do passeio e, entre suas atividades, estava a organização das duplas
e a distribuição do bilhete para aqueles que não tinham como pagar a
passagem.
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As preceptoras foram de grande ajuda nos momentos de desconforto. Por exemplo, quando algum dos usuários desviava-se do assunto
proposto pelo grupo (entrando em questões pessoais que não se referiam ao tema proposto), e não nos sentíamos preparados para interrompê-los (ainda estávamos muito impregnados com a ideia do papel de
escuta do psicólogo), também não sabíamos como intervir sem expor
o usuário. As intervenções de corte eram realizadas a princípio pelas
preceptoras até que nos sentimos confortáveis para tal, a partir da observação do proceder das preceptoras e das discussões pós-grupo, em
caráter de supervisão.
Uma das questões mobilizadoras durante o processo de coordenação foi a ressignificação de nosso papel como coordenadores. Ao nos
colocarmos numa posição de “saber”, sentíamo-nos angustiados em virtude da necessidade de responder obrigatoriamente aos questionamentos levantados no grupo pelos usuários. Ao longo do processo, o papel
do coordenador foi ressignificado, assumimos o papel de mediadores,
com a função de manter o foco para que as discussões transcorressem de
acordo com o objetivo da tarefa proposta pelo grupo. Também começamos a nos policiar para não fazer suposições a respeito da capacidade de
compreensão dos usuários, sem antes questioná-los ou eles mesmos posicionarem suas dúvidas. Percebemos que o próprio grupo era capaz de
responder às questões levantadas, não requisitando nossa interferência,
o que possibilitou o exercício de autonomia do grupo e quebra do estereótipo que carregávamos dos usuários em sofrimento psíquico, dada
nossa inexperiência.
Durante os passeios, não estávamos apenas na função de acompanhar e cuidar, o próprio grupo cuidava de seus integrantes, mantendo
a unidade do grupo (já que, em determinadas situações, alguns usuários demandavam mais atenção). Nós também éramos parte integrante
e como tal nos divertíamos com os passeios. Mais do que envolvidos
profissionalmente, estávamos mobilizados com a realização do projeto
“Pé na Brasa” e a participação de seus integrantes.
Embora antes das reuniões do grupo realizássemos um planejamento com os principais pontos a serem abordados e a forma mais adequada
de fazê-los, tivemos momentos de preocupação: por exemplo, se estáva– 194 –
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mos dando espaço adequado para o outro integrante da dupla de coordenação também se colocar. Naturalmente, a dinâmica entre a dupla foi
se constituindo, fomos nos “afinando”. Chegou um momento em que o
entrosamento era tal que sem troca de palavras nos complementávamos
e respeitávamos os limites de cada um.
O que trouxe maior conforto ao papel de coordenador não foi o
controle das situações que surgiram, visto que o grupo era permeado
por uma instabilidade e/ou imprevisibilidade, mas sim a capacidade de
adaptação às novas situações até então desconhecidas para nós. Esse
papel nos exigiu atenção e cuidado diante do imprevisível, além de atentarmos para o que o grupo nos mobilizava e como reagíamos aos sentimentos e pensamentos despertados.
Ainda em relação à percepção de uma instabilidade no grupo, chamou nossa atenção as ausências de usuários que, ao longo do processo,
passaram a ser personagens representativos do grupo. Por se tratar de
um grupo aberto, a presença dos usuários nos encontros oscilava. Alguns usuários que se destacaram como figuras marcantes logo nos primeiros encontros, posteriormente deixaram de participar do grupo de
forma constante. Por observação, entendemos que a imprevisibilidade
em relação à presença, ao humor e ao comportamento estava relacionada a momentos críticos vividos pelaos usuários. Por exemplo, uma das
participantes deixou de frequentar o grupo pois foi internada pela família por causa de uma crise; outra perdeu um ente querido e o processo
de luto a impediu de frequentar o CAPS.
Nossa experiência prática no grupo “Pé na Brasa” proporcionada
pelo PET-Saúde Mental com o serviço e com os usuários foi um aprendizado para futuras intervenções profissionais. O que promoveu o enriquecimento do conhecimento teórico da graduação, uma vez que só
temos contato com a prática a partir do 3º ano do curso de Psicologia.
A partir dessa vivência, visualizamos um novo leque de possibilidades
para atuação como psicólogo para além do divã.

Impactos observados nos usuários
A confecção do projeto e a realização do grupo gerou diversos impactos positivos que foram observados nos usuários no decorrer dos en– 195 –
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contros e que foram considerados os resultados mais expressivos dessa
proposta uma vez que notaram-se mudanças na trajetória dentro do serviço de saúde, mas, principalmente, mudanças que foram incorporadas
nas vidas cotidianas dessas pessoas.
Fomentar questionamentos nos usuários a respeito do estigma de
“doentes mentais”, propiciando a possibilidade de saírem do ambiente
de cuidado assistido na instituição CAPS e explorarem ambientes públicos, comuns, e de direito a todos os cidadãos, fez parte das ideias iniciais
da equipe do PET.
A promoção das vivências do grupo fora da instituição se constituiu
como um encontro com o “outro”, com a comunidade, com a cidade.
Essa situação foi marcada pela diversidade das experiências que viveram e
presenciaram, proporcionando a desconstrução de um reducionismo que
encaixa uns nas regras da “normalidade” e outros nas regras da “loucura”.
Concebe-se que determinadas pessoas, quando marcadas por um
estigma, devem estar em determinados lugares e agindo de determinadas formas. Ao internalizar isso, o indivíduo pode limitar seu comportamento àquilo que é esperado de alguém que detém aquele estigma e
isso traz consequências em todas as dimensões de sua vida, como não
apropriar-se dos espaços públicos.
Pioneiro em pensar o estigma numa perspectiva social, o sociólogo
Erving Goffman (1988) ressalta que “a sociedade estabelece os meios de
categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns
e naturais para os membros de cada uma dessas categorias” (p. 11). Ao
longo de sua obra, esclarece que o estigma é mais do que um atributo
profundamente depreciativo, é uma relação entre este, seu significado e
os estereótipos criados na interação social (GOFFMAN, 1988).
Goffman aponta três tipos de estigma, sendo que um deles é relacionado às culpas de caráter individual:
Percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais,
crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão, vício, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas
de suicídio e comportamento radical. (GOFFMAN, 1988, p. 14.)
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Independente do tipo de estigma e da definição, o indivíduo estigmatizado “que poderia ter sido facilmente recebido na relação social
cotidiana possui um traço que pode se impor à atenção e afastar aqueles
que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus” (GOFFMAN, 1988, p. 14).
Goffman (1988) coloca que a sociedade institui como as pessoas
devem ser e que esse dever é algo natural e normal. Sendo assim, um
estranho em meio a essa naturalidade não passa despercebido, pois lhe
são conferidos atributos que o tornam diferente.
Partiu-se da premissa de que o encontro entre “diferentes” pode
desequilibrar preconceitos e proporcionar um olhar para a alteridade.
Ainda que isso não seja capaz de transformar globalmente a realidade
das relações, empodera os usuários e pode ser um princípio para que
isso aconteça. Entende-se que esse empoderamento é resultante da promoção de abstrações das vivências do grupo para o individual, podendo
gerar questionamentos a respeito da própria capacidade de atuar: “se o
grupo consegue, eu também consigo.”
O empoderamento experimentado pelos usuários no território em
que vivem quando se propõem intervenções que escapam ao modelo
tradicional de cuidado dentro das instituições de saúde (modelo verticalizado no sentido de não objetivar a autonomia dos usuários), é responsável também pelo diálogo entre os saberes que os sujeitos carregam,
como afirma Franco Rotelli:
O processo de desinstitucionalização continua no território (...)
na comunidade (...) se torna muito mais importante na comunidade (...). Então, o saber do paciente, o saber do sujeito paciente, o saber dos familiares, o saber do território, esses saberes que
existem no território, devem ser incorporados em nossas práticas.
(ROTELLI, 1989, p. 154-155.)

Dessa forma, a mobilização de estigmas, o empoderamento dos
usuários diante das possibilidades de atuação em seu território, bem
como a criação e compartilhamento de saberes, foram alguns dos impactos observados.
– 197 –

Saúde Mental, Reabilitação e Atenção Básica: encontros entre universidade e serviços de saúde

Ainda relacionado à questão do estigma, dentre os efeitos observados no grupo, houve uma mudança de atitude por parte dos usuários
entre si e em relação a eles mesmos, uma vez que aspectos como a autodepreciação e a vitimização são características recorrentes nos estigmatizados. O que pode ser potencializado também por serem moradores do
bairro Brasilândia, marcado pela vulnerabilidade socio-econômica. Por
vezes, os estigmatizados são discriminados, reduzidos ao seu estigma e
desacreditados:
Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um atributo que o torna diferente de outros
que se encontram numa categoria em que pudesse ser [...] num
caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca.
Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um
estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito
grande – algumas vezes ele também é considerado um defeito,
uma fraqueza, uma desvantagem [...]. (GOFFMAN, 1988, p. 6.)

O descrédito também recai sobre aqueles que se associam com os
estigmatizados, uma vez que essa relação “leva a sociedade mais ampla
a considerar ambos como uma só pessoa” (GOFFMAN, 1988, p. 39).
No segundo passeio realizado ao SESC Pompéia, vivenciamos essa
experiência quando uma das estagiárias dirigiu-se à supervisora dos monitores para pedir uma informação que seria repassada ao grupo, e foi
ignorada, recebendo como resposta apenas a recomendação para juntarse ao “seu grupo” novamente.
Esse fenômeno não esteve alheio ao nosso comportamento; durante muito tempo, acreditamos por associação que o acompanhante de
um dos usuários também fazia uso do serviço de saúde mental. A diferença entre as duas situações encontra-se no fato de que a primeira foi
marcada por descrédito gerado por um comportamento preconceituoso,
enquanto que, no segundo caso, a percepção do acompanhante como
usuário não desencadeou nenhum comportamento negativo em relação
a esse, sendo considerado mais um integrante do grupo, com qualidades para além de qualquer sofrimento psíquico, embora em outras oca– 198 –
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siões também tenhamos manifestado comportamentos que indicavam
uma subestimação da capacidade dos usuários. Por exemplo, durante
o seminário realizado pelo PET, na PUC-SP, onde os usuários do grupo
compareceram como convidados participantes. Quando uma das usuárias levantou-se para ir ao banheiro e outro desejava pedir a palavra para
dar um comunicado, conquanto eles tenham se manifestado por conta
própria, alguns de nós (estudantes) nos levantamos para acompanhá
-los. Foi um comportamento espontâneo de nossa parte, mas diante do
contexto, desnecessário, principalmente porque desejamos incentivar
esse tipo de autonomia por parte deles.
A participação no seminário organizado pelo PET foi um grande
marco no grupo, em especial, pela possibilidade de protagonismo dos
usuários em um ambiente até então alheio a eles, o acadêmico. Segundo
Goffman (1988), os estigmatizados sentem-se inseguros e desconfiados,
temendo que as outras pessoas, “os normais”, interpretem de maneira errônea suas condutas e suas emoções, preferindo o autoisolamento. No entanto, durante o seminário, os usuários, apoiados no grupo, foram à frente
da plateia e deram seu depoimento sobre a experiência do grupo para eles.
Outra questão que chamou atenção da equipe do PET foi nomeada
como pertencimento. Nesse sentido, atuar sobre o território, mediado
pelo grupo, proporciona ao sujeito um sentimento de pertencimento.
Tal sentimento aflora simultaneamente com a apropriação dos espaços
pelo qual circula.
O território usado é o chão mais a identidade. (...) O território é o
fundamento do trabalho; o lugar da resistência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 2009, p. 14.)

A rua e os espaços públicos são lugares de circulação, de manifestação da vida urbana, do convívio em grupo. A apropriação diz respeito
a tornar sua alguma coisa que lhe era alheia, ou seja, acreditou-se que
essas ações possibilitam o sentimento de pertencimento dos sujeitos aos
seus espaços, fortalecendo sua identidade social.
A apropriação do território pelos usuários foi uma das consequências mais importantes do “Pé na Brasa”. O grupo proporcionou o encontro do sujeito com o seu bairro e a cidade e entendeu-se que a efe– 199 –
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tividade dessa proposta foi possível pela consonância com o desejo dos
usuários do CAPS de se apropriarem dos espaços de arte, cultura e lazer.
Em diversos encontros do grupo, os participantes manifestaram
seus entendimentos sobre como essa proposta os modificaram. Na apresentação do grupo na PUC, uma das participantes falou ao público em
tom descontraído: “...antes eu ficava chorando em casa, no CAPS, agora
eu choro andando...” Ao explicar como funcionava o grupo para novos
participantes, outra usuária disse que “...o grupo é para conhecermos os
lugares que não conhecemos (...) o que vocês acham”?

Considerações finais
A história das instituições de cuidado psiquiátrico, constituída
muitas vezes por aprisionamentos e maus-tratos, deve sempre ser retomada quando se pretende pensar a construção de um projeto para grupo
de convivência em saúde mental. Questões sobre a reforma psiquiátrica estiveram sempre presentes nas discussões da equipe do PET-Saúde
Mental e Álcool e outras Drogas, pela leitura e pelas reuniões de análise
do andamento do projeto.
Superar o modelo de exclusão social para tratamento da pessoa em
sofrimento psíquico se apresenta como uma questão complexa, uma vez
que temos uma herança histórica de tratar a exclusão social como uma
solução. As práticas de cuidado em saúde mental enfrentam o desafio de
conseguir transcender a instituição especializada, ou seja, o equipamento de saúde, uma vez que se acredita que um cuidado adequado deve ser
ampliado de modo a atingir também a dimensão social.
Um movimento dialético de transformação do pensar a loucura e a
saúde mental como um todo também inclui práticas de cuidado capazes
de traduzir tal mudança. Nessa articulação teoria-prática, sempre é esperada uma situação que se apresente concomitantemente como atraente
e como um desafio a estudantes e profissionais, e assim foi para essa
equipe do PET, que intencionou a construção de um projeto cuja característica central foi a tentativa de traduzir o desejo de concretizar uma
concepção de cuidado em saúde mental.
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Este texto abordará uma experiência de cuidado em Saúde Mental,
mais especificamente de Redução de Danos, que ocorreu no território da
Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão.
Nessa experiência, diversos atores estiveram envolvidos, entre eles,
profissionais dos Centros de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas
(CAPS AD) e Infantil (CAPSi) da Freguesia do Ó/Brasilândia, da UBS citada, assim como tutores e estudantes da PUC-SP que estavam inseridos
no Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde).
Para descrevermos essa experiência vivida, faz-se necessário constatar que dialogamos com alguns pressupostos teóricos, sendo três fundamentais: Reforma Psiquiátrica, Redução de Danos e Apoio Matricial.
A Reforma Psiquiátrica pode ser entendida como um “(...) processo
histórico de formulação crítica e prática que tem como objetivos e estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação
crítica do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria” (AMARANTE
et al., 1998, p. 87).
Tal movimento esteve inserido no contexto amplo de diversos movimentos pela redemocratização do país, que redimensionou a ação política pela busca de direitos e estabelecimento de novas relações com os
espaços públicos (NICÁCIO, 2003).
A Redução de Danos se caracteriza como uma abordagem ao fenômeno das drogas que visa minimizar danos sociais e à saúde, associado ao uso de substâncias psicoativas. As práticas de redução de danos
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trabalham o direito à sáude na perspectiva do direito à cidadania e dos
Direitos Humanos e buscam a socialização política de usuários de drogas
de maneira crítica, no sentido de se tornarem protagonistas, de promoverem o autocuidado com a saúde e a busca por direitos, pela discussão
de políticas governamentais e políticas de estado, numa perspectiva que
passa pelo individual e também pelo coletivo (É DE LEI, 2015).
O Apoio Matricial em saúde, de acordo com Campos (1999; 2000),
é, ao mesmo tempo, um arranjo organizacional e uma metodologia para
a gestão do trabalho em saúde. Seu objetivo é assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde, de maneira personalizada e interativa, além de ampliar as
possibilidades de se realizar clínica ampliada, integração dialógica entre
distintas especialidades e profissões e articulação de redes de saúde. Pretende, portanto, oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte
técnico-pedagógico às equipes de referência. Depende da personalização
da relação entre equipes de saúde, da ampliação dos cenários onde se
realiza a atenção especializada e da construção compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias entre os componentes de uma Equipe de Referência e os especialistas que oferecem Apoio Matricial.
Nesse arranjo, portanto, as equipes e os profissionais apoiadores
compartilham alguns casos com a equipe de saúde local – no caso, as
equipes da Atenção Básica (AB) responsáveis pelas famílias de um dado
território. Esse compartilhamento se produz em forma de corresponsabilização pelos casos, que pode se efetivar mediante discussões conjuntas de caso, intervenções conjuntas junto às famílias e comunidades ou
em atendimentos conjuntos (BRASIL, 2004).
A partir desses pressupostos, cabe contextualizar que essa experiência se deu em um segundo momento da pesquisa proposta pelo PET-Saúde,
ou seja, com a conclusão da primeira parte desta pesquisa, preceptores,
estudantes e tutores avaliaram a necessidade de propor intervenções que
dialogassem com os achados da pesquisa e que pudessem contribuir para
o processo de trabalho das equipes de saúde (AB e CAPS) no que tange
às questões de saúde mental no território da Freguesia do Ó/Brasilândia.
Desse modo, outras dimensões do cuidado em saúde mental poderiam
ser incorporadas e lideranças locais seriam fortalecidas.
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Na primeira fase da pesquisa do PET-Saúde Mental, Álcool e outras
Drogas, realizada nos serviços de saúde – UBS Silmarya e Galvão, CAPS AD,
CAPS Adulto, CAPSi e Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO)
– da região da Freguesia do Ó/Brasilândia, foram levantados 13 casos
acompanhados pelos serviços. Destes, porém, somente um podia ser
caracterizado como caso de “Álcool e Outras Drogas”, especificamente
relacionado ao álcool, sendo seu acompanhamento realizado pelo CAPS AD.
Percebemos esse dado como uma dificuldade de alcançar os casos relacionados ao uso abusivo, problemático de drogas no território, que
sabíamos ser frequente e com grande incidência em todos os serviços.
Propomos então realizar um projeto na UBS Galvão, construído em conjunto com os profissionais de saúde ali envolvidos, como também com
o CAPS AD e Infantil.
O CAPS AD propôs um espaço de diálogo sobre as questões relacionadas ao uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas com
a Atenção Básica, numa formação compartilhada. Desejava-se também
resgatar a formação já realizada no curso “Caminhos do cuidado”, oferecido a todos os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das UBS pelo
Ministério da Saúde. No espaço das UBS, já havia uma avaliação de que
este curso teria motivado muito os profissionais para a realização de práticas de cuidado em torno dessa temática com as famílias e no território.
Dessa forma, almejava-se fortalecer a relação entre CAPS e AB.
Nos encontros entre preceptores (UBS/NASF, CAPS) e estudantes,
foram desenhadas algumas possibilidades, como oferecer oficinas que
abarcassem as seguintes temáticas: vulnerabilidade, crise e redução de
danos, as quais haviam aparecido nos relatórios produzidos na primeira etapa da pesquisa. Tinha-se, assim, a perspectiva de compartilhar as
ferramentas trabalhadas ao longo do PET, como ecomapas e genograma,
que se mostraram instrumentos potentes no cuidado em saúde mental.
Depois de amadurecer as possíveis ações, o grupo de estudantes
e preceptores optou por aprofundar o conhecimento teórico, ou seja,
entrar em contato com a produção bibliográfica já existente. Propôsse também que a ação possibilitasse aos ACS espaços para eles colocarem em prática seus aprendizados, na forma de um projeto de
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intervenção. Para tanto, foi necessário estruturar os desejos do grupo
quanto à escolha do público-alvo, do local e horário possíveis, do
tempo da intervenção, das ferramentas a serem utilizadas, do custo
do projeto, da abrangência da ação, dos profissionais participantes
e dos sentidos da ação e momentos de avaliação. Tinha-se clareza de
que a proposta seria pontual e possibilitaria aos profissionais da AB
conhecerem os CAPS.
O grupo elaborou uma primeira proposta de trabalhar com jovens
(faixa etária a partir dos 12 anos), deixando claro que a intervenção
não necessariamente continuaria depois que o PET-Saúde se encerrasse.
Tínhamos a possibilidade de 14 encontros para planejar e executar as
ações a serem propostas no coletivo ampliado.
Foi realizado um primeiro encontro com os agentes comunitários
e demais profissionais da UBS para apresentarmos a proposta e construirmos possibilidades de ação, além de acolhermos as demandas das
equipes.
As equipes compareceram com grande número de profissionais à
convocação para o encontro. Eles reafirmaram que o projeto favorecia
o reconhecimento dos atores da rede, trazia mais conhecimento sobre a
rede e sobre como ela poderia contribuir para o atendimento em saúde
mental, especificamente nas questões relacionadas ao uso de álcool e
drogas. Algumas falas marcaram:
Acreditamos ser essa a oportunidade de realizar um trabalho em conjunto associando a teoria e a prática. (ACS 2)
Falar sobre álcool e outras drogas não é tarefa fácil, levando em conta
os conceitos criados na sociedade sobre o assunto. É comum ouvirmos comentários depreciativos em relação aos dependentes, causando
constrangimento e sofrimento às famílias dos mesmos. (ACS 1)

Os ACS relataram como se sentiram fortalecidos com o curso
“Caminhos do Cuidado”, reconhecendo o valor de seu trabalho, que
têm condições de acolher, abordar e trocar informações com as famílias
e também com os adolescentes. No curso, entraram em contato com a
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Política de Redução de Danos e avaliaram ter diminuído a expectativa da
“cura”/abstinência total. Também falaram da importância da aproximação com outros serviços do território (CAPS AD e CAPSi) para compor
o cuidado com a Estratégia Saúde da Família (ESF) no trabalho com as
famílias; e da possibilidade de se conhecer a rede de atenção psicossocial
do território.
No desenrolar do encontro, algumas preocupações foram expostas,
a partir do que as equipes já conheciam do território e da população
atendida. Falou-se do “Buracão”, campo de futebol que tinha o projeto
do “Clube Escola”, mas que foi desativado pela atual gestão municipal,
o que teria levado usuários de drogas a ocuparem o espaço. Apontaram
também preocupação com as crianças, o que gerou a proposta de as
equipes de saúde irem às escolas e falarem sobre os prejuízos das drogas
à saúde. No que se refere à população adulta, optou-se por trabalhar
com os usuários de drogas, ofertando também cuidado aos familiares
que geralmente procuravam os profissionais de saúde com queixas e
questões relacionadas a isso. Outra questão foi a preocupação das equipes de saúde com a segurança ao trabalharem com a população que faz
uso de álcool e outras drogas.
Esse encontro foi o disparador para outros encontros e para a construção de um projeto de intervenção.
Esse projeto é muito importante porque nós vivenciamos a realidade
da dependência todos os dias e com isso temos uma importante ferramenta para nos apoiar. Esse projeto trouxe a rede para perto da
população que mais precisa e nos fortalece nas nossas ações do dia a
dia. (ACS 2)

Projeto de Intervenção
A partir do encontro disparador entre o grupo do PET e os profissionais da Unidade Básica de Saúde, iniciou-se a construção de um
projeto em diálogo com as diferentes expectativas e desejos. Destacou-se
o desejo de compor tal projeto sem o viés da obrigatoriedade, comum
no cotidiano das práticas em saúde. Não partiríamos de metas a serem
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cumpridas, apenas lidaríamos com o tempo de três meses para viver essa
experiência.
Dessa forma, foram realizadas reuniões de planejamento e foi construída uma rica rede de diálogo, em que se expuseram os medos, as
ideias, as discordâncias, etc. Um primeiro diagnóstico apontou alguns
locais-chave para possíveis ações: um bar, uma praça, uma quadra. Revelou-se também o desejo de se criarem rodas de conversa para acolhimento das famílias dos usuários de drogas. Em seguida, discutiu-se quais
seriam as estratégias de aproximação e a real necessidade de conhecer
tais locais para, depois, identificar lideranças e possibilidades de ação.
Como ponto de partida, fizemos a imersão no território e vivenciamos a troca de percepções para a construção dos projetos.
A partir daí, desenharam-se três ações:
“Buracão” – campo de futebol; crianças e adolescentes;
“Bar do Piri” – jovens e adultos;
Grupo de Famílias.
Refletimos sobre cada campo de ação, elencando estratégias e delimitando o tempo.

Buracão
A ação na quadra de futebol de várzea partiu do desejo tanto das
ACS quanto do líder local, que, já no primeiro encontro com o projeto,
apresentou uma série de expectativas quanto às possibilidades de intervenção e parceria com o serviço de saúde. A primeira sugestão foi de que
a equipe de saúde pudesse dar palestras aos adolescentes que frequentavam o local duas vezes por semana para ter aulas de futebol.
Havia antes uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, que desenvolvia ali o projeto “Clube escola”, destinando recurso financeiro mensal para atividades esportivas, contratação de profissionais, compra de
uniforme e alimentação para as crianças e os adolescentes matriculados.
Com o fim do projeto, o espaço passou a ser utilizado pelo time de
futebol de várzea Cruzeiro da Vila Souza. Para ajudar na manutenção,
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o campo é alugado para campeonatos e tem um bar em funcionamento.
O Buracão é, portanto, um espaço para públicos diversos, mas que tem
caráter educativo na sua origem, por meio de ações de acolhimento e
diálogo com os jovens da comunidade.
Para a intervenção da equipe de saúde, a proposta era qualificar a
aproximação com os adolescentes e, se possível, com seus familiares,
para além da relação cotidiana dos serviços de saúde, que privilegiavam o cuidado preventivo (vacinação, por exemplo) e as situações de
adoecimento. Concluímos que o trabalho da saúde poderia ser realizado
também em um campo de futebol, e que as ações educativas poderiam
extrapolar as estruturas físicas das unidades de saúde.

Bar do Piri
A partir das nossas reuniões com os Agentes Comunitários de Saúde e demais profissionais envolvidos no projeto, consideramos importante incluir pessoas que eram do território e atuassem como líderes
da comunidade, para serem facilitadores da nossa aproximação e legitimadores da nossa ação. Seria importante que o projeto fosse uma via
de aprendizado de mão dupla: da UBS para a população e, desta, para a
equipe de saúde.
Começamos por identificar pontos estratégicos no território onde
haveria o uso de drogas para, então, realizar as intervenções. Os ACS
levantaram possíveis lugares onde poderíamos realizar atividades e nos
levaram para conhecer. Um desses lugares era um bar, ao lado de um
muro, onde muitos adultos, adolescentes e crianças, em sua maioria do
sexo masculino, faziam uso de drogas. Segundo relato dos agentes de
saúde, embora Piri, dono do bar há mais de 40 anos, não concordasse com o uso de drogas ali mantinha uma relação respeitosa com os
usuários. O bar vendia mantimentos, comida, papel de seda para fumo
e bebidas. Os usuários tinham livre acesso aos banheiros e tinham respeito pelo Piri, pois não faziam uso de drogas dentro ou na porta do bar.
Conforme Piri relatou, nunca foi roubado ou furtado.
Vimos nesta relação construída pelo dono do bar uma possibilidade
de aproximação com os usuários de drogas, os quais, em muitos casos,
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não frequentavam a UBS e nenhum outro equipamento de saúde. De
um lado, nem sempre os usuários se sentiam acolhidos pelos serviços
de saúde; de outro, os próprios profissionais de saúde não se sentem
confortáveis em lidar com a estigmatização e com outras dificuldades no
tratamento desses usuários.
Iniciamos o contato com o dono do bar por intermédio de uma
Agente de Saúde, que o conhecia havia décadas. Conversamos com ele
sobre a dinâmica do estabelecimento, do público e de sua história no
território. Logo, no primeiro momento, enquanto conhecíamos o local e
as proximidades, tivemos contato com alguns usuários de drogas que circulavam pelas ruas e pelo bar. Uma usuária pediu um cigarro e perguntou
se éramos do “postinho”, reconhecendo a ACS. Iniciava-se ali o reconhecimento dos profissionais de saúde em espaços não convencionais.
A partir da segunda visita ao Bar do Piri, a aproximação com os
usuários incrementou-se, e já conseguimos conversar com alguns deles.
Perguntamos de suas histórias de vida, do contato com o bar, com o
bairro e dos lugares por onde circulavam. Ouvir e dar a oportunidade de
serem ouvidos permitiu a criação de vínculo com os frequentadores do
bar, que logo começaram a falar sobre suas demandas de saúde, sobre
o uso abusivo de álcool e outras drogas e sobre a descoberta de câncer
em alguns. Os usuários só relataram suas angústias porque se sentiram
acolhidos, ainda que no ambiente em que consumiam drogas, mas no
qual se sentiam reconhecidos e com o qual estavam mais familiarizados.
Constatamos que essa experiência de acolhimento e escuta era o
melhor caminho para ampliar espaços de atuação dos profissionais da
saúde no território, de entrar em contato com os usuários e planejar
ações para (re) aproximá-los da rede de cuidado em saúde.
Julgamos necessário, neste momento, retomar o conceito de saúde
com que trabalhamos. O Relatório Lalonde, elaborado a partir de estudos
do ministro canadense Lalonde, em 1970, e a Conferência Internacional
sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata (na República
do Cazaquistão, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas –
URSS), em setembro de 1978, são eventos importantes na construção do
atual conceito de saúde, reconhecida então, pela primeira vez, como um
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direito, instituindo-se como estratégia a Atenção Básica à Saúde com participação dos usuários no processo (BASTIANI et al., 2007).
A partir daí, os sistemas de saúde se mostraram cada vez mais atentos às subjetividades, admitindo não apenas a influência do indivíduo
sobre o meio ambiente em que vive, como também a influência do ambiente sobre sua saúde mental e física.
A proposta de intervenção no Bar do Piri foi criada considerando
a proposta de Amarante e Neto (2013), de que a concepção de cuidado
implica em atuar no cotidiano, nos espaços de convivência dos usuários.
Desse modo é que se propicia a criação de uma rede, com novos circuitos de socialização e participação social do usuário. Essa rede implica
uma gama de equipamentos intersetoriais, espaços de inserção (escolas
de artes, ginásios de esporte, bibliotecas, cinemas, museus, etc.) que
contribuam para a vida autônoma e a saúde do indivíduo em sofrimento
psíquico e/ou vulnerável.
Estar no território de vida das pessoas, nos espaços que frequentam
e por onde circulam contribui para que o vínculo com a equipe de saúde
seja fortalecido e refeito a cada contato. É no território que o profissional
realiza atividades típicas do local, interage, conversa e entende melhor o
contexto, as necessidades e as afinidades do usuário. Esta ação abre uma
oportunidade para que o usuário se coloque, procure e solicite cuidado
em um ambiente que lhe é familiar, onde se sente mais seguro para entrar em contato com um agente saúde, longe dos espaços tradicionais
(UBS, CAPS, hospital, etc.).
A partir da nova lógica de saúde, que pressupõe um usuário do sistema de saúde ativo (por isso, a mudança de nomenclatura de “ paciente” para “ usuário”) e integrado ao seu meio, os itinerários desse sujeito
fazem parte da sua formação e do seu cuidado. Pensar em uma saúde
que abarque as questões do ser ativo no mundo requer explorar novos
lugares de acolhimento, que nos mostrem onde a demanda está.

Atenção às famílias dos usuários de álcool e outras drogas
Percebemos dois perfis de familiares de usuários de álcool e outras
drogas: um que procura ajuda dos serviços de saúde e outro que se nega
a abordar a questão.
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As famílias que negam necessidade de apoio exigiam maior investimento dos profissionais da Estratégia Saúde da Família no sentido de
estreitar vínculos. Para os usuários e famílias que procuravam apoio,
utilizou-se como estratégia de intervenção encontros grupais, que chamamos de “Café com a família”. Esta ação promoveu rodas de conversa
com café da manhã, no intuito de proporcionar aos familiares um ambiente tranquilo e descontraído, onde eles se sentissem à vontade para
expor suas angústias e onde fossem acolhidos e orientados quanto aos
caminhos para o cuidado.
Foram realizados quatro encontros, a partir dos quais, observamos desdobramentos e retornos positivos, tanto para as famílias quanto para os serviços envolvidos na prática de construção de um saber
coletivo.
O primeiro encontro tinha muita angústia, reclamações dos serviços e
desabafos. Mas, como o local estava livre de julgamentos, as famílias,
que muitas vezes tentaram diversos caminhos, se sentiram validados
com essa escuta. (ACS 2)

Foram distribuídos cem convites para os ACS entregarem a famílias
e usuários que solicitavam ajuda. Para isso, foi necessário primeiramente
sensibilizar os profissionais sobre o cuidado com as famílias a começar
da perspectiva da Redução de Danos. As equipes de saúde achavam que
a comunidade não aderia a esse tipo de oferta de cuidado, demonstrando
descrédito quanto às novas tentativas.
Outro aspecto a ser destacado foram as trocas de experiências não
só entre usuários, mas também entre os profissionais que compunham
a equipe de trabalho. Foi possível compartilhar histórias pessoais e propostas de tratamento, frustrações, conquistas e aprendizados adquiridos. Essa troca criou cumplicidade e arranjos para uma relação transversal dos profissionais com as famílias.
Sabemos o que o outro está sentindo quando sentimos na pele. (ACS 2)

Também avaliamos que foi um espaço de fortalecimento dos profissionais, pois em conversas depois da realização da atividade grupal com
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as famílias, era possível compor e trocar tanto o conhecimento científico
quanto histórias de vida pessoal.
No encerramento, constatamos, juntamente com as famílias envolvidas, que esse grupo foi bastante positivo e que necessitava de continuidade. Nesse sentido, foi possível realizar encaminhamentos para o CAPS AD,
visitas domiciliares do serviço juntamente com a ESF, detectar um caso
de tuberculose e ampliar o cuidado que estava em processo de esgotamento.

Conclusão
Em razão da magnitude e da complexidade do município de São
Paulo, a Saúde Pública segue um desenho organizativo que oferece autonomia aos territórios da saúde para se estruturarem de acordo com
sua especificidade. O projeto que desenvolvemos teve como premissa a
pactuação entre equipes de saúde, população, gestores e universidade.
Uma das potências do projeto foi exatamente a articulação de todos os
atores – especialmente 42 ACS e 7 equipes de ESF – envolvidos nele
“pelo coração”.
O envolvimento das diversas equipes da ESF rompeu a perspectiva
do cuidado setorizado, restrito às áreas de cobertura de cada equipe e
favoreceu a quebra de limites das ações de saúde no território.
No decorrer do projeto, ampliou-se a participação dos profissionais
de novos campos de saberes, como uma ação da equipe da odontologia
no “Buracão”.
Alguns paradigmas foram rompidos, trabalhou-se o medo, desconstruíram-se mitos e a moral, ampliando-se as ferramentas de cuidado. O
diálogo reflexivo foi ferramenta primordial para essa construção. A cada
ação, a roda de diálogo, a troca de percepções, sentimentos e ideias foram fundamentais.
Alguns efeitos foram consequência desses encontros:
– a rede se configura para além dos serviços/atores então conhecidos: Piri – Buracão – rua – biquera – UBS – CAPS – igreja, etc;
– reconhece-se a potência do encontro e o caminho percorrido;
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– foi possível tirar o foco da doença e focar no indivíduo na sua
integralidade;
– reescreveram-se algumas histórias dos usuários na conexão com
o território.
A percepção de alguns ACS participantes desse processo reforça esses efeitos e expressa a tônica do trabalho coletivo, da ampliação das discussões sobre as questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas
no cotidiano de trabalho das equipes de saúde da família:
Falar sobre álcool e outras drogas não é tarefa fácil, levando em
conta os conceitos criados na sociedade sobre o assunto. É comum
ouvirmos comentários depreciativos em relação aos dependentes,
causando constrangimento e sofrimento às famílias dos mesmos.
No início das discussões entre CAPS, Pró-Pet-Saúde (PUC) e integrantes da ESF, concluímos que seriam necessários dois grupos em
linhas diferentes, porém integradas, de trabalho. Com o desenvolvimento do trabalho, o primeiro grupo buscou inserir-se no território,
mais especificamente num local chamado/apelidado de Buracão,
onde são realizadas atividades esportivas para as crianças carentes
da região. O grupo responsável pelas famílias promoveu encontros
com café da manhã e rodas de conversa, permitindo às famílias que
expusessem suas angústias e procurando orientá-las nos cuidados
com o familiar dependente. Esses encontros foram sempre feitos com
intenção de proporcionar aos familiares um ambiente tranquilo e
descontraído. Observamos que os resultados dos dois grupos foram
muito produtivos e esperamos dar continuidade, ampliando o trabalho para atingir um maior número de pessoas. (ACS1)
Falar sobre álcool e outras drogas sempre é muito difícil, sempre
é acompanhado de muito preconceito. Quando participei do curso
caminhos do cuidado, comecei a conhecer a redução de danos, mas
quando comecei no projeto de redução de danos com as famílias e
com os adolescentes é que tive a oportunidade de colocar em prática aquilo que aprendi. Esse projeto é muito importante porque nós
vivenciamos a realidade da dependência todos os dias e com isso temos uma importante ferramenta para nos apoiar. Esse projeto trou– 213 –
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xe a rede para perto da população que mais precisa e nos fortalece
nas nossas ações do dia a dia. Estou muito motivada e desejando que
ele cresça a cada dia. (ACS 2)
Para mim o projeto que estamos iniciando é de grande importância,
pois nos dá a possibilidade de poder contar com o apoio do pessoal
do CAPS e da PUC, serviu para fortalecer o trabalho e poder dar um
rumo para os pacientes, pois os mesmos não têm a mínima noção de
como agir nessas situações. (ACS 3).

Ficou evidente o quanto essa proposta interventiva fortaleceu a
rede de atenção desse território e consolidou o aprendizado e a composição dos diversos saberes. A sensação é de que alguns muros foram
derrubados, tanto na formação quanto na prática em saúde.
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Festival de Futebol para Meninos e
Meninas: prevenção e promoção em
saúde do adolescente
Marta Marques

O evento “Festival de Futebol para Meninos e Meninas”1 foi uma
ação de prevenção e promoção em saúde do adolescente, realizada no
território da Freguesia do Ó/Brasilândia, como parte do Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), entre outubro e
dezembro de 2014. Surgiu da proposta dos próprios participantes do
PET-Saúde Mental e de trabalhadores das unidades de saúde para realização de projetos interventivos no território, que possibilitassem o
protagonismo da comunidade, por meio de processos participativos na
construção/elaboração de ações voltadas para o cuidado da saúde, com
ênfase na saúde mental. Tal proposta se originou também da constatação
de uma gradual despotencialização dos grupos de promoção de saúde
oferecidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Silmarya, apesar de surgirem a partir de demandas da própria comunidade e dos profissionais.
O projeto, integrando ensino-serviço-comunidade, foi promovido por uma rede que articulou estudantes e professores da PUC-SP, a
UBS-Silmarya, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD III) Freguesia do Ó/Brasilândia, o Conselho Gestor da
UBS-Silmarya, líderes comunitários e, principalmente, adolescentes do
território.
1.

Participaram do projeto Festival de Futebol para Meninos e Meninas os estudantes e bolsistas
PET: Ariadne Francyne Rodrigues; Beatriz Guarita Dota (Psicologia); Aline Laurinda Francelino
Souza; Indianara Seculo, Karina Silva Lima; Paulo Vinicius da Costa Santos (Serviço Social); os
trabalhadores do CAPS-Álcool e Drogas: Paulo José da Costa Lima, psicólogo; Dennis Santos
Caro, educador físico; os trabalhadores da UBS-Silmarya: Wilson Ogura, Iracilda Silva e Marta
Marques; o conselheiro gestor em saúde da UBS-Silmarya, Antonio; e o líder comunitário Wilson (Ratus).
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Inicialmente, foram realizados encontros na UBS-Silmarya entre os
estudantes, os profissionais de saúde e os líderes comunitários. Destes
primeiros encontros, a atenção aos adolescentes surgiu como uma das
demandas. Havia uma preocupação especial com a vulnerabilidade dos
mais jovens ao tráfico e ao consumo de drogas.
Surgiram questionamentos sobre a viabilidade da proposta: questões como a resistência dessa população a qualquer tipo de cuidado e
a dificuldade de manter o interesse dos adolescentes em algo proposto.
Constatou-se também o receio de parte da equipe em abordar jovens
com tal problemática e de se aproximar das questões que permeiam o
cotidiano dos mesmos. Neste cenário, o trabalho em equipe mostrou
sua relevância, permitindo a troca de experiências e saberes. Aqueles
com algum percurso em ações parecidas auxiliam os demais a perceber
que parte das preocupações se apoiavam em estereótipos e preconceitos.
A escuta dos adolescentes mostrou-se ainda mais importante. Assim, desenvolvemos um plano de ação em que o primeiro passo foi estabelecer estratégias de aproximação com os adolescentes. Um dos líderes
comunitários, que já desenvolvia um projeto com atividades esportivas
para crianças e adolescentes e também um projeto com pessoas idosas,
passou a mediar esta aproximação.
A primeira abordagem deveria ser durante um jogo de futebol, que
acontecia toda semana em uma quadra comunitária, sob a coordenação do
líder comunitário mencionado. Segundo ele, além dos adolescentes que
participavam do jogo, muitos outros que não queriam jogar ficavam no
entorno. Estes últimos preocupavam mais, pois são os que normalmente
costumam fazer uso de drogas e, na maioria, estão fora da escola. Entretanto, quando iniciamos esta etapa do projeto, a quadra foi fechada para
reforma e o projeto esportivo já existente foi temporariamente suspenso.
A equipe, formada pelos estudantes, profissionais de saúde e líderes
comunitários, decidiu seguir esta fase com abordagens nas ruas. Passamos a conversar com os adolescentes que encontrávamos no entorno da
quadra em reforma e em um outro campo de futebol bastante frequentado no bairro.
Foram várias conversas com adolescentes e com algumas crianças,
que também ficam nas proximidades, na faixa etária entre 10 e 23 anos.
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Assim, foi possível conhecer um pouco de suas expectativas, desejos e
sonhos. Percebemos uma diversidade de situações. Jovens estudando,
alguns em evasão escolar, alguns já trabalhando. Outros demonstraram
interesse em cursos extracurriculares mais acessíveis. A maioria dos que
encontrávamos pelas ruas eram meninos, menores de 18 anos.
Nesta abordagem, explicávamos nosso objetivo de elaborar um projeto em conjunto, que pudesse atender às suas necessidades. O interesse
por geração de renda e atividade esportiva, principalmente o futebol,
ganharam destaque. Os adolescentes falaram de um campeonato de futebol no bairro, contudo, que só adultos participavam.
Por uma questão logística (tempo e recursos), não seria viável um
projeto de geração de renda naquele momento. A equipe entendeu que
promover algo parecido com o campeonato de futebol somente para
estes adolescentes seria a melhor estratégia para aproximação, visando
estabelecer vínculos.
O vínculo era nosso foco com esta abordagem. É importante destacar que havia uma ansiedade de parte do grupo, que se questionava
sobre a metodologia do trabalho. “O Esporte não resolve o problema das
drogas” era um dos discursos. Sugestões de palestras, encaminhamentos
para locais de tratamento e de formação profissional eram colocadas em
discussão.
De fato, o projeto não resolveria o problema do território com as
drogas. E ter a clareza do que era possível construir naquele momento
era fundamental para o êxito da ação. Nas reuniões de equipe, tornou-se
consenso que a construção de uma rede aquecida entre os serviços e o
processo de vinculação com a população alvo era o primeiro passo para
tornar realidade um projeto amplo e permanente para o cuidado em
saúde mental na adolescência.
O protagonismo dos adolescentes surgiu a partir da sugestão da realização de um Festival de Futebol voltado para eles e se consolidou nos
encontros semanais e no próprio dia do evento. A equipe estabeleceu
um cronograma com datas e algumas atividades. O principal, porém,
foi o processo de organização do festival, o qual os jovens ajudaram a
gerenciar.
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Os encontros eram divididos em dois tempos: um momento com
dinâmicas e outro com treinos. Nas dinâmicas, a proposta era que os
adolescentes pudessem falar mais do seu cotidiano, sendo que em um
dos encontros um dos profissionais do CAPS falou sobre a história do
futebol, o que, na avaliação da equipe, propiciou um momento de grande envolvimento dos adolescentes. As regras dos jogos, a formação dos
times e o funcionamento do Festival foram decididos com a participação
dos adolescentes.
O evento foi realizado em uma quadra comunitária local, conhecida
como “Quadra Buraco do Sapo”. No dia do evento, houve total colaboração da comunidade no atendimento das necessidades da equipe e dos
adolescentes, o que muito contribuiu para a concretização do mesmo.
Um colaborador da comunidade, responsável por buscar melhorias para
a quadra, uma espécie de cuidador da mesma, nos cedeu sua moradia
para que pudéssemos servir o lanche para os adolescentes. No mais, a
cada pequeno detalhe, contamos com a colaboração dos moradores e
dos líderes comunitários.

Reflexões
A adesão ao projeto surpreendeu a própria equipe e deixou uma
marca sobre o potencial do trabalho com os adolescentes do território.
Tivemos uma média de 50 participantes. Observamos que os adolescentes mais vulneráveis ao envolvimento com o tráfico e uso de drogas
tiveram menor participação diretamente nos jogos, mas estiveram presentes no entorno da quadra. Foi possível, portanto, aplicar, com alguns
deles, um questionário, resultante de outra proposta de intervenção com
adolescentes do território, sobre o quanto eles conheciam dos equipamentos de saúde da região. Entre os que estavam presentes, poucos de
dispuseram a responder, demonstrando timidez ou desinteresse. Porém,
percebemos como algo importante a presença deles, ainda que no entorno.
Entendemos que a comunidade e os próprios adolescentes têm o
desejo de que houvesse mais ações voltadas para a adolescência na região. Uma das razões da alta vulnerabilidade social é a escassez de equi– 219 –
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pamentos e de acesso à cultura, ao lazer, à educação, ao transporte e à
saúde, no sentido amplo destes direitos.
Encerramos com o desafio de manter a articulação da rede de Saúde
para a elaboração de uma estratégia longitudinal de cuidado em saúde
mental para a adolescência, com a expectativa de envolver outros setores como a Educação e a Assistência Social, e outros atores presentes no
território.
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PARTE III

LINHA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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Caracterização das condições de
vida dos usuários de serviço de saúde
da FÓ/Brasilândia
Maria Cecília Bonini Trenche; Maria Laura Wey Märtz; Altair Cadrobi Pupo; Rose Haberland

Introdução
Este trabalho integra a pesquisa-ação sobre itinerários de cuidado
e redes de atenção à pessoa com deficiência, desenvolvida no contexto
do PET-Saúde/Redes de Atenção, (Programa da Secretaria da Gestão do
Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde), intitulada Fortalecimento da rede de atenção integral à pessoa com deficiência no território de saúde: a presença da Atenção Básica.
Alinha-se às pesquisas de cunho socioantropológico (AOKI, OLIVER
e NICOLAU, 2011) sobre as condições de vida da pessoa com deficiência
para reconhecer problemas e dificuldades que esse segmento populacional
tem no território pesquisado, quanto ao cuidado em saúde e inserção social.
O estudo desenvolvido no âmbito do ensino, pesquisa e extensão universitária constitui-se também instrumento/material para a formação e educação
permanente. Levantou dados sobre o perfil sociodemográfico de um grupo de
pessoas com deficiência usuário dos serviços de saúde (atenção básica e especializada) de um território da periferia da cidade de São Paulo. Estudos dessa
natureza contribuem para a compreensão da complexidade das condições de
vida de pessoas com deficiência e de suas necessidades de saúde.
Conhecer o perfil da população é um dos pressupostos do trabalho territorial em reabilitação e de implementação de políticas públicas (ALMEIDA
e CAMPOS, 2002), pois o enfrentamento das diversas faces da exclusão
social representa um desafio às formas convencionais de produção de serviços (OTHERO e DALMASO, 2009; CAMPOS et al., 2009).
A reflexão sobre dados de condições de vida de usuários com deficiência pode também conduzir à flexibilização e diversificação de práticas
e à ativação de recursos de reabilitação social ainda pouco conhecidos.
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Pessoas com deficiência constituem um grupo bastante heterogêneo, que reúne em uma mesma categoria tanto os grupos classicamente
identificados como pessoas com deficiência física, intelectual e sensorial,
como também as pessoas que, afetadas por fatores pessoais, ambientais e
de condição de vida (acesso à saúde, educação, trabalho, cultura), estão
expostas a risco ou a desenvolveram deficiências.
A identificação e caracterização dos participantes foi considerada pelos tutores, preceptores e estudantes, participantes do projeto PET-Redes,
um instrumento de gestão do cuidado, propiciando o desenvolvimento de
ações alternativas de promoção, proteção à saúde e reabilitação.
Este trabalho apresenta resultados parciais de um estudo sobre condições de vida de pessoas com deficiência, realizado no âmbito do PET-Redes,
tendo como foco de análise das condições de vulnerabilidade e de inclusão
social de pessoas com deficiência a partir de aspectos econômicos, educacionais e de trabalho associados aos tipos de deficiência por elas apresentados.

Método
Trata-se de pesquisa-ação, de caráter quali-quantitativo, desenvolvida a partir do estudo de 47 casos (amostra de conveniência), selecionados pelos preceptores dos serviços em Atenção Básica e Atenção Especializada do território. A pesquisa foi aprovada nos Comitês de Ética
em Pesquisa do Município de origem n. 722.613 e da IES n. 682.286 e
todos os participantes ou responsáveis foram devidamente esclarecidos
e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Foram realizados dois procedimentos no percurso da pesquisa: 1) análise de prontuários e entrevistas com profissionais e usuários para caracterização sóciodemográfica1, levantamento dos diagnósticos e dos itinerários
1.

As entrevista foram realizadas pelos bosistas PET-Redes: Carolina R. R. Azevedo; Caroline Mihailovici; Guilherme T. R. Cunha; Isadora B. Mauro; Luana Santos Krawczyk; Maria Fernanda dos
Santos Passoni; Marina C. Bento; Naima K. Novaes de Neufville Penicaut; Nathalia de Souza
Machado dos Reis; Natasha M. B. da Costa; Vinicius Lacerda Gomes; Priscila da Silva Oliveira;
Sandy L. Ximenes Lima; Stefani T. Domingues (psicologia); Fenando Rabaneda; Laís Alves (serviço social); Josiane Marly da Silva; Ingrid Macedo; Mariana Vilera (fonoaudiologia); Amanda
Domingues; Isabella Santos; Marcella Morais; Srephanie Przad Ka (fisioterapia) e as preceptoras
Adriana Fernandes dos Santos; Andrea Tabacchi De Alice; Vaini Soares De Souza; Barbara de S.
N. Silva; Danilla Roberta Pereira Rezende; Juliana R. Antunes; Mariana Vieira de Melo; Rosemary
Haberland; Simone de Miranda Ventura; Veridiana Fraguas; Soraia da Silva; Vera Quaglia Cerruti.
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terapêuticos e de cuidados em saúde para usuários; adesão ao tratamento
e avaliação das ofertas não só na saúde, mas nos setores educacional e do
trabalho; e 2) observação participante etnográfica para caracterização de
situações de vulnerabilidade, priorizando a situação das visitas domiciliares.
Neste estudo, foram analisados os dados coletados apenas nas entrevistas semiestruturadas que levantaram informações sobre idade, tipo
de deficiência, condições de saúde, experiências em reabilitação, escolaridade, trabalho, renda, lazer, utilização do tempo livre e rede social de
suporte, entre outros.
A análise estatística envolveu a descrição dos dados por meio de
frequências absolutas (n) e relativas (%), medidas de tendência central
(média e mediana) e dispersão (desvio-padrão, mínimo e máximo). Para
verificar a associação entre as variáveis independentes (preditoras) e os
desfechos (deficiência múltipla, deficiência motora e deficiência intelectual) foi utilizado o teste do Qui-quadrado e quando uma variável apresentou casela com valor esperado menor ou igual a 5, aplicou-se o teste
Exato de Fisher. Assumiu-se um nível descritivo de 5% (p < 0,05) para
significância estatística. Os dados foram digitados em Excel e analisados
em SPSS versão 17.0 para Windows.

Características sociodemográficas
Conforme se observa na Tabela 1, nota-se que a média de idade da
amostra foi de 25,8 anos (dp = 24,8), mediana 17,8, valor mínimo de 2
meses e máximo de 87,9 anos.
Em relação à escolaridade, a maioria dos participantes (51,1%, n =
24) referiu o ensino fundamental incompleto; apenas 1 participante referiu ensino superior incompleto. Quanto ao total de anos de estudo, a
média foi de 8,9 anos (dp = 8,2), mediana de 7 anos, variando entre 1 e 50
anos. Há 22 alfabetizados (46,8%), 16 não alfabetizados (34,1%) e 9 participantes para os quais a questão não se aplica pelo fator idade (19,1%).
A maioria dos participantes (78,7%) utiliza exclusivamente o SUS
para cuidar da saúde.
A faixa de rendimento per capita da amostra concentra-se entre 1 a
3 salários mínimos (55,3%), havendo quem receba menos de meio salário (4,3%). Salienta-se que pouco mais de metade da amostra vive com
benefícios sociais (BPC, aposentadorias, pensões).
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Tabela 1: Número e percentual de pessoas com deficiência, segundo características sociodemográficas
Variável
Sexo
Faixa etária
(anos)

Estado Civil

Alfabetizado

Escolaridade

Rendimento
(Salário Mínimo)

n.

(%)

Masculino

Categoria

22

(46,8)

Feminino

25

(53,2)

0a9

14

(29,7)

10 a 24

16

(34,0)

25 a 39

5

(10,6)

40 a 54

4

(8,5)

55 e +

8

(17,0)

Solteiro

37

(78,7)

Casado/união estável

5

(10,6)

Desquitado/divorciado

2

(4,3)

Viúvo

3

(6,4)

Não

16

(34,1)

Sim

22

(46,8)

Não se Aplica

9

(19,1)

Fundamental incompleto

24

(51,1)

Fundamental completo

2

(4,3)

Médio incompleto

4

(8,5)

Médio completo

4

(8,5)

Superior incompleto

1

(2,1)

Não se aplica

9

(19,1)

Ignorado

3

(6,4)

≤ ½ SM

2

(4,3)

½ a 1 SM

8

(17,0)

1 a 2 SM

12

(25,5)

2 a 3 SM

18

(38,3)

3 a 5 SM

2

(4,3)

5 a 10 SM

2

(4,3)

Ignorado
Total
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Formação profissional e trabalho
Quanto ao trabalho, conforme dados da Tabela 2, nenhum dos
participantes em idade produtiva (55,3% da amostra, n = 26) possui
formação profissional, e apenas 10,6% referiram ter alguma qualificação (repositor de supermercado, pintura de automóveis, contabilidade,
abertura de sites na internet); 36,2% trabalharam anteriormente e atualmente apenas 8,5% trabalham. Alguns dos participantes aprenderam
suas profissões na prática (eletricista, diarista) e, apesar da experiência,
não referem qualificação alguma.
Tabela 2: Número e percentual de pessoas com deficiência, segundo características de formação profissional e de trabalho
Variável
Estuda atualmente
Escola que frequenta
ou frequentou

Formação profissional
Trabalha (atualmente)

Trabalhou (anteriormente)

Possui remuneração ou
Auxílio financeiro

n.

(%)

Não

Categoria

30

(63,8)

Sim

17

(36,2)

Privada

5

(10,6)

Pública

27

(57,4)

Ambas

4

(8,5)

Ignorado

11

(23,4)

Não

26

(55,3)

Não se Aplica

21

(44,7)

Não

23

(49,0)

Sim

4

(8,5)

Não se aplica

19

(40,4)

Ignorado

1

(2,1)

Não

16

(34,0)

Sim

17

(36,2)

Não se aplica

13

(27,7)

Ignorado

1

(2,1)

Não

21

(44,7)

Sim

26

(55,3)

47

(100,0)

Total
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Deficiências: tipo e etiologia
Quanto à etiologia, observa-se na tabela 3 que a maioria dos participantes apresentou deficiência adquirida (68,8%, n = 30). A amostra categorizada por tipos de deficiência apresentou 69,8% dos indivíduos com
deficiência motora (n = 30), 34,9% com deficiência intelectual (n = 15),
7,0% (n = 3) com deficiência visual, 9,5% (n = 4) com deficiência auditiva
e 18,6% com deficiência de fala (n = 8), sendo que 30,8% (n = 13) apresentaram dois tipos de deficiência e 4,7% (n = 3) apresentaram 3 tipos.
Tabela 3: Número e percentual de pessoas com deficiência, segundo características da deficiência
Variável
Etiologia*
Deficiência motora**
Deficiência intelectual**
Deficiência visual**
Deficiência auditiva**

n.

(%)

Adquirida

Categoria

30

(63,8)

Congênita

17

(36,2)

Não

13

(30,2)

Sim

30

(69,8)

Não

28

(65,1)

Sim

15

(34,9)

Não

40

(93,0)

Sim

3

(7,0)

Não

39

(90,7)

Sim

4

(9,3)

Deficiência da fala**

Não

35

(81,4)

Sim

8

(18,6)

Deficiência Múltipla**

Não

28

(65,1)

Duas

13

(30,2)

Três

2

(4,7)

Não

29

(61,7)

Sim

17

(36,2)

Ignorado

1

(2,1)

47

(100,0)

Há outras pessoas com
deficiência na família
Total

* etiologia adquirida – eventos peri e pós-natais; etiologia congênita eventos pré-natais.
**4 participantes com valores ignorados. Nestas variáveis, o percentual foi calculado sobre os valores válidos.
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Quanto à correlação entre as variáveis independentes e deficiência múltipla, há associação estatisticamente significativa entre as variáveis alfabetização e remuneração financeira ou auxílio e deficiência múltipla. A proporção de alfabetizados é de 23,8% em relação
aos não alfabetizados (60,0%) associada estatisticamente à presença
de deficiência múltipla (p = 0,028), isto é, pessoas com deficiências
múltiplas têm uma probabilidade menor de alfabetização. Para a remuneração financeira, aqueles que recebem auxílio apresentam uma
proporção superior em relação aos que não possuem (48,0% versus
16,7%; p = 0,033).
Com relação ao total da amostra, as pessoas com deficiência motora
apresentaram etiologia adquirida estatisticamente significante 82,8% versus
42,9% (p = 0,013); neste grupo, destaca-se ainda que a maioria dos participantes trabalharam anteriormente (81,3% versus 46,7%, p = 0,044) e também recebem remuneração ou auxílio (84,0% versus 50,0%, p = 0,017%).
Os participantes com deficiência intelectual apresentam maior
probabilidade de etiologia congênita (57,1% versus 24,1%; p = 0,046)
com relação à adquirida neste grupo. A alfabetização também é fator
significativo, posto que a maioria dos participantes deste grupo não são
alfabetizados (66,7% versus 23,8%, p = 0,028). Salienta-se ainda que,
neste grupo, a maioria dos participantes nunca trabalhou (60,0% versus
25,0%, p = 0,048%).

Conclusões
As condições para educação e de formação profissional na amostra
pesquisada são insatisfatórias, tendo em vista a baixa escolaridade; a
forte presença do analfabetismo; a ausência de formação profissional e a
qualificação informal de uma minoria; e as condições financeiras – 85%
possuem renda per capita de até 3 salários mínimos.
Nota-se ainda uma forte correlação entre os tipos de deficiência enfrentadas e as necessidades relativas às esferas financeira, educacional e
do trabalho: as pessoas com deficiências múltiplas e/ou intelectual estão
mais vulneráveis socialmente do que aquelas com deficiência motora.
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Desta maneira, além da coordenação de cuidados na Atenção Básica
e o estabelecimento de redes para o atendimento das necessidades de
saúde, se tornam imprescindíveis ações intersetoriais organizadas também quanto à educação, formação para o trabalho, manutenção de um
vínculo de trabalho e de benefícios sociais.
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Introdução
Ao longo das últimas décadas, o Brasil vem promovendo importantes transformações no cuidado à saúde, por meio de inúmeras políticas
públicas implementadas no Sistema Único de Saúde – SUS. Em busca de
garantir acesso universal, igualitário e integral à saúde, vem desenvolvendo ações de promoção, prevenção de danos e agravos e recuperação
da saúde, além do trabalho em rede, que articula os serviços de saúde
em todos os níveis de atenção e outros setores da sociedade que podem
contribuir para a produção de saúde e qualidade de vida.
O acompanhamento da saúde de gestantes e crianças tem sido o
objeto da atenção de diversos programas de saúde implementados pelo
SUS nas últimas décadas, com reflexo desde a humanização do atendimento em unidades neonatais à implementação e à prevenção e detecção
precoce e tratamento de doenças e ou deficiências, incluindo mais recentemente estimulação oportuna voltada à reabilitação em centros especializados. Essa atuação preventiva de agravos e danos ao desenvolvimento,
que envolve o trabalho de equipes multiprofissionais em todos os níveis
da atenção e implica a atenção em rede é ainda um desafio, pois demanda
o desenvolvimento de um modelo de atenção à saúde capaz de promover
o cuidado integral, coordenado e contínuo e intervir sobre problemas a
curto, médio e longo prazo (FIGUEIREDO e MELLO, 2007).
Os avanços e desafios do sistema de saúde podem ser dimensionados a partir de histórico das políticas implementadas. A formalização
das políticas públicas de assistência à saúde da criança ocorreu a partir
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da década de 70, com a implantação do Programa de Saúde Materno-Infantil (PSMI), cujas ações estiveram basicamente voltadas para o acompanhamento do pré-natal, o controle dos partos domiciliares e do puerpério e, também, para as ações de promoção de saúde da criança. Seu
alcance mostrou-se bastante limitado, por focalizar apenas a melhoria
da assistência pré-natal, desconsiderando a relevância da continuidade
da assistência até o parto, a garantia de assistência hospitalar qualificada
e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos bebês.
Na década de 1980, houve avanços significativos na atenção materno-infantil, embora os direitos do recém-nascido fossem garantidos,
sobretudo em relação à proteção à mulher-mãe. Em 1984, para enfrentar
as adversidades nas condições de saúde da população infantil, pois o
país apresentava altas taxas de mortalidade e adoecimento infantil (as
altas taxas de mortalidade entram em queda nas décadas posteriores –
115 Mortes Infantis – MI por 1.000 nascidos vivos em 1970; caem para
83 em 1980 e 47 em 1990), foi criado o Programa de Assistência Integral
à Saúde da Criança (PAISC), com o objetivo de promover a saúde, de
forma integral, priorizando crianças pertencentes a grupos de risco e
procurando qualificar a assistência e aumentar a cobertura dos serviços
de saúde. Esse programa tinha uma abrangência que incluía o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; incentivo ao aleitamento
materno; controle das doenças diarreicas e das Infecções Respiratórias
Agudas (IRAS); e a imunização (ARAÚJO et al., 2014). No entanto, foi
apenas com a implementação, em 1994, da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que os cuidados à saúde da criança passaram a ser efetivamente potencializados no sistema de saúde. Criada para reestruturar os
serviços de saúde em âmbito municipal e promover mudança do modelo
assistencial de saúde, a ESF foca-se na promoção da saúde e na participação comunitária, contrapondo-se ao modelo hegemônico centrado na
medicalização.
Outro marco importante nessa década foi o Programa de Assistência à Saúde Perinatal (PROASP), criado 1991, que possibilitou a organização da assistência perinatal de forma hierarquizada e regionalizada:
além de promover a melhoria da qualidade da assistência ao parto e
ao recém-nascido, regulamentou o alojamento conjunto e a reserva de
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berçários para os recém-nascidos de risco, incentivou o aleitamento materno, as orientações voltadas para o planejamento familiar e a supervisão e avaliação do atendimento, por meio de um sistema de informação
perinatal. O recém-nascido passou a ser visto como sujeito do cuidado,
na sua integralidade, tendo consideradas, ainda que de forma incipiente,
sua individualidade e especificidade (ARAÚJO et al., 2014).
Em 1992, o Ministério da Saúde lançou a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) que incentiva, promove e apoia o aleitamento
materno e também procura garantir o direito da criança à assistência
humanizada e integral, proporcionando autonomia para a mãe e bebê,
principalmente, no que se refere ao parto humanizado, ao aleitamento
materno e consequente redução de doenças e mortalidade infantil. Mediante a Portaria MS n. 1.113, passou a assegurar pagamento de 10% a
mais sobre assistência ao parto aos Hospitais Amigos da Criança vinculados ao SUS, e a Portaria SAS/MS n. 155 estabeleceu critérios para o
credenciamento dos hospitais como Amigos da Criança, que posteriormente evoluiu para os 10 passos, consolidando a política de aleitamento
materno.
Outras duas iniciativas igualmente importantes no final da década
de 1990 foram o Programa de Apoio à Implantação dos Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar para Atendimento à Gestante de Alto
Risco (Portaria GM/MS n. 3.016) e o Programa Nacional de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PNHPN). Com o primeiro, o Ministério
da Saúde, mediante incentivos financeiros a municípios de diferentes
regiões do país, promoveu melhorias da qualidade da assistência pré-natal e do vínculo entre o pré-natal e o parto com a criação de centrais de
leitos, além de proporcionar aquisição de equipamentos e treinamento
de profissionais. O segundo fundamentou-se no direito ao acesso das
gestantes e dos recém-nascidos à assistência à saúde nos períodos pré-natal, parto, puerpério e neonatal, tanto na gestação de baixo como de alto
risco, mediante a organização adequada dos serviços de saúde, assegurando a integralidade da atenção. Em 1999, o MS lançou, pela Portaria
Ministerial n. 693, de 5 de julho de 2000, a Norma de Atenção Humanizada do Recém-Nascido de Baixo Peso – o Método Canguru. Esse método é um tipo de assistência neonatal que implica contato pele a pele
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precoce entre a mãe e o recém-nascido de baixo peso, de forma crescente
e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente, permitindo uma maior participação dos pais no cuidado a seu recém-nascido
e o envolvimento da família.
Em 2004, o Ministério da Saúde lança a Agenda de Compromissos
para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, que
traz as diretrizes de ações para o fortalecimento do nascimento saudável,
do crescimento e desenvolvimento, do combate a distúrbios nutricionais e de doenças prevalentes na infância, promovendo a redução de
óbitos por diarreias e pneumonias (a taxa de MI por 1.000 NV em 2000
cai para 19 em 2010), além de melhorar a organização dos serviços.
Algumas ações prioritárias da atenção básica desenvolvidas pela
ESF, segundo a Portaria GM n. 648 e a Agenda de Compromissos para a
Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde (2004), caracterizam-se pela assistência à saúde integral
dos recém-nascidos, com atenção especial aos bebês de risco, incluindo
aqueles que nascem com baixo peso e prematuros.
Gradativamente, com a consolidação do SUS, a política de saúde
materno-infantil vai sendo substituída pela atenção integral à saúde
da mulher e da criança. Na construção do cuidado integral à saúde da
criança, o Ministério da Saúde desenvolve ações por meio de linhas de
cuidado como forma de aproximar e articular os três níveis de atenção
à saúde, primário, secundário e terciário, atribuindo à primeira a coordenação e continuidade do cuidado à criança e sua família. Essas ações
foram dispostas da seguinte maneira: 1) Ações da saúde da mulher:
atenção humanizada e qualificada; 2) Atenção humanizada e qualificada
à gestante e ao recém-nascido; 3) Triagem neonatal: teste do pezinho;
4) Incentivo ao aleitamento materno; 5) Incentivo e qualificação do
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; 6) Alimentação
saudável e prevenção do sobrepeso e obesidade infantil; 7) Combate à
desnutrição e anemias carenciais; 8) Imunização; 9) Atenção às doenças
prevalentes; 10) Atenção à saúde bucal; 11) Atenção à saúde mental;
12) Prevenção de acidentes, maus-tratos/violência e trabalho infantil;
13) Atenção à criança portadora de deficiência. (BRASIL, 2004)
– 234 –

Saúde Mental, Reabilitação e Atenção Básica: encontros entre universidade e serviços de saúde

Com o auxílio da ESF, é possível garantir a comunicação entre a
rede especializada e básica, favorecendo o acompanhamento familiar e,
assim, reforçando a amamentação, o ajuste da dinâmica familiar no cuidado ao recém-nascido e o alerta à família para qualquer sintoma atípico
que o bebê apresente.
Segundo Ministério da Saúde (2004), as equipes da família devem
considerar como bebê de risco as crianças que apresentam pelo menos,
um dos seguintes critérios: residência em área de risco; baixo peso ao
nascer (< 2.500 g); pré-termo, isto é, com menos de 37 semanas de idade
gestacional; asfixia (Apgar < 7 no 5’ de vida); internamento ou intercorrência na maternidade ou unidade de assistência ao RN; ser filho de mãe
adolescente (< 18 anos); ser RN de mãe com baixa instrução (< 8 anos
de estudo); e ter história de morte de crianças com menos de 5 anos na
família.
Com a mudança do perfil da mortalidade infantil representada por
uma queda de 61,7% na taxa de mortalidade, o país conseguiu cumprir
uma das metas do Milênio da ONU de diminuir a mortalidade infantil
em dois terços até 2015. Essa mudança é atribuída, entre outros, fatores:
ao aumento do acesso ao saneamento básico, à queda da taxa de fecundidade, à melhoria geral das condições de vida, da segurança alimentar
e nutricional e do grau de instrução das mulheres, ao maior acesso aos
serviços de saúde e à ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da
Família, ao avanço das tecnologias médicas, em especial à imunização e
à terapia de reidratação oral, e ao aumento da prevalência do aleitamento materno (LANSKY et al., 2009; FRIAS et al., 2009).
Em 2011, o Ministério da Saúde implementou a Rede Cegonha por
meio da Portaria n. 1.459, que envolve uma rede de cuidados com vistas
a garantir segurança e qualidade assistencial à mulher em todo seu ciclo
reprodutivo, bem como garantir à criança segurança e o cuidado integral
ao nascimento, crescimento e desenvolvimento. A Rede Cegonha integra a política das Redes de Atenção à Saúde (RAS) lançada pela Portaria
Ministerial n. 4.279/2010, com a função de promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua,
integral, de qualidade, responsável e humanizada, em busca da supera– 235 –
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ção da fragmentação do sistema de saúde vigente. Em termos de acesso,
incrementa a equidade, eficácia clínica e sanitária, além de eficiência
econômica. As Redes de Atenção à Saúde se caracterizam, segundo a respectiva Portaria, por arranjos organizativos de serviços e ações de saúde
com diversas densidades tecnológicas que, integradas por sistemas de
apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade no
cuidado.
Cabe destacar outra política que ressalta a importância do diagnóstico precoce e acompanhamento do desenvolvimento do bebê de risco,
como diretrizes de cuidado preventivo em Saúde Pública. Em relação à
criança com deficiência, o Governo Federal instituiu pelo Decreto Federal n. 7.612, de 17 de novembro de 2011, o Programa Viver sem Limites/
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, coordenado pela
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Este plano abrange um conjunto de políticas públicas estruturadas em
quatro eixos: Acesso à Educação, Inclusão Social, Atenção à Saúde e
Acessibilidade, com a finalidade de construir redes de serviços e políticas públicas que assegurem os direitos da pessoa com deficiência.
Dentre as metas para a atenção à Saúde, estabelecidas pelo Viver
sem Limites (BRASIL, 2013), encontra-se a “Identificação e Intervenção
Precoce de Deficiências” que consiste em identificar e intervir o mais
cedo possível em relação às doenças e fatores de risco que afetam as
crianças de zero a dois meses de idade; e “Diretrizes Terapêuticas” que
são direcionamentos quanto ao procedimento mediante o diagnóstico,
tratamento e acompanhamento dos agravos à saúde.
O Programa Viver sem Limites considera pessoas com deficiência “aquelas que tem impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
e igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2º do Decreto
n. 7.612 do Viver Sem Limites).
O programa prevê a revisão do marco normativo da “Política Nacional
de Triagem Neonatal” que, segundo a Cartilha do Viver sem Limites,
2013, estenderá o número de doenças testadas no Teste do Pezinho,
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o qual deve ser realizado a partir de 48 horas de vida do bebê até uma
semana de seu nascimento, e é essencial para detectar doenças metabólicas, genéticas e/ou infecciosas que podem causar problemas como
deficiência intelectual. Integra-se também a Triagem Auditiva (Teste
da Orelhinha) que é um exame de avaliação auditiva do recém-nascido
para o diagnóstico precoce de perda auditiva, a ser realizado em todas as
crianças antes de um mês de vida e que, se falharem no teste e no reteste,
devem receber avaliação médica e audiológica adequada (ARAÚJO et al.,
2005, apud BERNI et al., 2010). Também faz parte do conjunto de testes previstos na Triagem Neonatal a Triagem Ocular (Teste do Olhinho)
que, por sua vez, deve ser realizada na primeira semana de vida, para
detecção e prevenção de doenças oculares as quais, quando detectadas,
devem ser diagnosticadas e tratadas precocemente, visando à redução de
sequelas e melhor qualidade de vida.
Para a estruturação do serviço de saúde pública, enquadram-se
também como desafios nacionais: a redução da taxa de mortalidade
perinatal e o acompanhamento do bebê de risco, principalmente em
regiões de vulnerabilidade socioeconômica. O enfrentamento de tais
desafios vem se concretizando a partir de mudanças nas políticas de saúde
e organização na rede de assistência ao recém-nascido e crianças, como
Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano; Capacitação dos Profissionais
de Saúde na Atenção ao Recém-Nascido; Atenção Humanizada ao
Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru.
Dentre as iniciativas citadas, destaca-se o Método Canguru, por
atuar no cuidado aos bebês de risco. É um modelo de assistência perinatal voltado para a melhoria da qualidade do cuidado, desenvolvido em
três etapas (conforme Portaria GM/MS n. 1.683, de 12 de julho de 2007).
A primeira e a segunda etapas consistem no cuidado do recém-nascido
no ambiente hospitalar; a terceira etapa consiste no acompanhamento
do recém-nascido de baixo peso depois da alta hospitalar e explicita a
importância da rede de saúde e da rede familiar no acompanhamento do
bebê de risco.
Há outras perspectivas para se entender o desenvolvimento além
da visão médica. Para tanto, foram construídos Indicadores Clínicos de
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Risco para o Desenvolvimento Infantil (IRDI) que se constitui em um
conjunto de 31 indicadores formulados com base teórica fundamentada
na psicanálise, psicologia do desenvolvimento infantil, pediatria, psiquiatria, educação e fonoaudiologia. Estes indicadores ajudam a avaliar
os processos de maturação neurológica e genética, bem como a constituição do sujeito psíquico, acompanhando assim a saúde e o desenvolvimento da criança de até 18 meses, auxiliando na detecção de possíveis
problemas e atrasos (TOCCHIO, 2013). Pesquisas apontam que o IRDI
tem sido utilizado na Atenção Básica por ACS (Agente Comunitária de
Saúde) e Auxiliares de Enfermagem e nos CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial – Infantil) por profissionais devidamente treinados. (TOCCHIO,
2013)
Em 2008, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASF), trazendo uma contribuição importante para a consolidação da atenção básica, ampliando as ofertas de saúde e serviços na
Rede, tendo sua atuação voltada para a discussão de casos clínicos com
equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada pautada na
perspectiva interdisciplinar, propiciando atendimento mais qualificado
para prevenção de doenças e acompanhamento dos bebês de risco, junto
às unidades básicas de saúde.
A pesquisa de Buccini et al. (2011) aponta que os Recém-Nascidos
de Baixo Peso (RNBP) e suas famílias não recebem atendimento diferenciado nas percepções e práticas dos profissionais da ESF. Os autores
revelam, em sua pesquisa, a complexidade do trabalho da atenção básica
na assistência a este segmento populacional de risco, destacando a necessidade da formação de profissionais com escuta e olhar qualificados
para fazer face às questões intrínsecas a este grupo populacional, além
de planejamentos e ações no território, conforme indicado nos programas de atenção ao bebê de risco.
Este estudo, construído na perspectiva de formação de estudantes
e profissionais da área da saúde, teve como objetivo descrever, compreender e problematizar o acompanhamento do bebê de risco na Rede
Pública de Saúde, analisando os Itinerários Terapêuticos de alguns usuários, bem como seus desdobramentos. Trata-se de um estudo de caso
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desenvolvido como parte do projeto “Fortalecimento da rede de cuidado
à pessoa com deficiência no Território da Saúde da Freguesia do Ó e
Brasilândia: a presença da atenção básica”, apoiado pelo Programa de
Educação para o Trabalho na Saúde – PET-Saúde-Redes em uma parceria da PUC-SP com a Secretaria da Saúde do Município de São Paulo,
Coordenadoria Regional de Saúde Norte e Supervisão Técnica de Saúde
da FÓ/Brasilândia.
O projeto maior envolveu diretamente vinte e quatro estudantes
dos cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social,
doze preceptores – trabalhadores da rede de saúde pública e dois docentes da universidade em uma grande pesquisa-ação, que mapeou o
Itinerário Terapêutico de pessoas com deficiência usuários dos serviços
desse território de saúde, procurando contribuir para a formação para o
trabalho em rede na Linha de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência
no Sistema Único de Saúde (SUS).
Para o estudo de Itinerários terapêuticos, um grupo de preceptores
trabalhou junto às equipes da Estratégia de Saúde da Família e outro
junto às equipes das unidades de Atenção Especializada no processo de
seleção de casos que seriam acompanhados pelos estudantes. Participaram do estudo 47 sujeitos, que tinham em comum o fato de apresentarem alguma deficiência ou risco para desenvolvê-la e serem atendidos
nos serviços de saúde da Supervisão Técnica de Saúde da FÓ/Brasilândia.
A metodologia abrangeu o estudo de prontuários, reuniões com as equipes da ESF e serviços especializados para complementação de informações, entrevistas semidirigidas, ecomapas, genogramas e levantamento
de itinerários e, por fim, devolutiva das discussões de cada caso. Na
devolutiva, procurou-se articular as discussões entre a atenção básica
e a especializada, na busca de superação da fragmentação do cuidado e
fortalecimento do papel da primeira na coordenação do cuidado.
A articulação ensino serviço, objetivo central do Ministério da Saúde
ao propor o PET-Redes, propiciou a troca de experiências, a problematização e o enfrentamento de situações e a resolução de problemas
e necessidades sociais e de saúde nos cenários de aprendizagem e de
trabalho dos estudantes e profissionais que participaram do projeto.
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A parceria foi construída sob a perspectiva de que as ações do projeto
pudessem contribuir para maior articulação das equipes da ESF e do
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e os serviços especializados
(Centros Especializados de Reabilitação e Núcleos Integrados de Reabilitação, Hospital e Maternidade, entre outros) e assim pudesse fortalecer
o trabalho em rede e ampliar a compreensão da linha de cuidado a ser
seguida, além de incentivar as equipes para a reflexão sobre as necessidades sociais e de saúde da população com deficiência.
O presente estudo de caso traz um recorte específico dessa pesquisa
maior, focalizando o cuidado em saúde de bebês de risco para desvio
no desenvolvimento ou por necessitarem de reabilitação logo depois do
nascimento, por meio do estudo de quatro casos da pesquisa.

Metodologia
Trata-se de pesquisa qualitativa, aprovada nos Comitês de Ética em
Pesquisa da SMS-SP n. 722.613, da PUC-SP n. 682.286 e do Hospital
Municipal e Maternidade Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva – Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha (HMEC) n. 721.471.
A coleta de dados foi feita por meio da revisão dos prontuários dos
sujeitos nos serviços de Atenção Básica (três Unidades Básicas de Saúde)
e Atenção Especializada (HMEC unidade especializada no atendimento
de alto risco obstétrico, ginecológico e neonatal). Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as mães dos bebês estudados e
foram utilizadas as ferramentas auxiliares Genograma e Ecomapa dos
sujeitos pesquisados, com a finalidade de compor o Itinerário Terapêutico de cada sujeito em questão. O Genograma ilustra a composição familiar, mostrando a organização e dinâmica de seus membros, além de
propiciar uma visão preventiva de possíveis patologias hereditárias. Já o
Ecomapa elucida a relação entre família e núcleos de interação sociais,
por meio de um diagrama que interliga os acontecimentos ao ambiente
sociocultural em que vivem, demonstrando os vínculos existentes entre
os componentes familiares e os recursos comunitários, ajudando na avalição das Redes de Apoio (MELLO, 2005).
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As entrevistas foram realizadas na residência dos sujeitos, variando
de 3 a 6 visitas. As mães entrevistadas foram esclarecidas sobre a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Esse primeiro contato foi mediado por profissionais da Atenção Básica,
em uma conversa aberta a fim de estabelecer possíveis vínculos.
Os dados foram analisados por meio da proposta de Análise de
Conteúdo (BARDIN, 2011), com o intuito de organizar, explicitar e analisar sistematicamente o conteúdo apresentado. Tal método é subdivido
em três fases: a primeira consiste na pré-análise, na qual se realiza a
organização do conteúdo, para que o pesquisador se aproprie do relato
do entrevistado. Nesta etapa ocorre a organização dos dados por meio
da transcrição das entrevistas e da seleção das partes importantes do
relato, formulando-se objetivos acerca do depoimento do sujeito; por
fim, criam-se indicadores por agrupamento de temas semelhantes. A
segunda etapa é constituída pela exploração do material que propicia
a elaboração de categorias de análise. Por sua vez, a terceira etapa é a
interpretação e condensação dos dados.

Resultados
Inicialmente, dois estudantes do PET-Saúde-Redes (2013-2015)
analisaram os históricos de quatro bebês/famílias que participavam da
pesquisa, a partir da leitura de seus prontuários das Unidades Básicas
de Saúde, do HMEC e CER e NIR realizaram discussões com as equipes
sobre a o acesso, a continuidade, a integralidade e a coordenação do
cuidado na Atenção Básica, bem como a participação da família nesse
processo:
Caso 1: sexo feminino, 1 ano e 4 meses, filha de R. 44 anos e E.
34 anos; E. fez o pré-natal durante toda gestação, que foi de risco pois
apresentava: gestação gemelar, hipertensão, obesidade, tabagismo e vulnerabilidade econômica (a mãe desempregada e o pai preso). Foi considerada um bebê de risco, pois nasceu pré-termo (36 semanas) e com
baixo peso); depois da internação por dois dias na Unidade Neonatal,
teve alta, indo para casa junto com seu irmão gemelar e mãe. Faz con– 241 –
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sultas periódicas com pediatra na UBS, não apresentou sequelas neuropsicomotoras e não necessitou de atenção especializada.
Caso 2: sexo feminino, 2 anos, filha de A., 24 anos, que teve gestação de risco, pois sofreu um acidente de motocicleta em 2011, resultando em um traumatismo craniencefálico com sequelas físicas. A.
esteve inconsciente e debilitada no período gestacional e, por isso, foi
encaminhada ao HMEC, onde realizou seu pré-natal, ficando internada
a partir do 6º mês de gestação. Foi considerada um bebê de risco por ser
prematura (34 semanas) e com baixo peso, tendo sido acompanhada no
Ambulatório do Recém-Nascido de Risco do HMEC até um ano de idade. Não apresentou sequelas neuropsicomotoras, faz consultas periódicas com pediatra na UBS de referência e não necessitou utilizar nenhum
equipamento da atenção especializada.
Caso 3: sexo masculino, 1 ano e 9 meses, filho de E., 32 anos, tabagista, fez oito consultas de pré-natal na UBS, encaminhada ao HMEC
por restrição no crescimento intrauterino. Foi considerado pré-termo
(36 semanas), apresentou restrição do crescimento intrauterino, desconforto respiratório precoce,, dilatação da pélvis renal, hipospádia e
icterícia neonatal tardia. Depois da alta hospitalar foi encaminhado para
acompanhamento do desenvolvimento e avaliações com especialistas,
sendo diagnosticado com deficiência auditiva, hérnia diafragmática e
suspeita de alteração genética. Foi encaminhado para a APAE, mas não
permaneceu na instituição. Atualmente, faz acompanhamento neuropediátrico, terapia ocupacional e pediatria no HMEC; geneticista em outro
hospital; fonoaudiológico no Núcleo Especializado em Reabilitação do
território; realiza hidroterapia num Centro Apoio Multidisciplinar; fisioterapia em uma universidade, é também acompanhado por cirurgião
pediátrico, oftalmologista e urologista de um outro hospital, além de ser
acompanhado pela equipe da ESF com apoio da equipe NASF da UBS.
Atualmente, usa aparelho auditivo e apresenta atraso no desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem. Em função da deficiência auditiva,
a mãe busca um atendimento terapêutico mais focado para o desenvolvimento de sua fala.
Caso 4: sexo feminino, 6 meses, é filha de A., 27 anos, que fez
o pré-natal durante toda gestação no hospital do convênio e também
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realizava consultas mensais na UBS. Houve um erro de diagnóstico em
seu pré-natal que constatou um quadro clínico de Síndrome de Down,
pois ao nascer verificou-se que não apresentou a síndrome, tendo nascido com 40 semanas no hospital do convênio; apresentou, entretanto,
displasia congênita do desenvolvimento do quadril. Atualmente, passa
por consultas periódicas com pediatra na UBS e utiliza um Centro
Especializado em Reabilitação para reabilitação de seu problema físico.
O momento inicial do projeto PET contribuiu para a retomada das
discussões de cada caso junto à equipe e a ampliação das informações
possibilitada pelo processo de aproximação entre as equipes da Atenção
Básica e do HMEC, a partir do trabalho dos estudantes e preceptor.
Na segunda etapa, os estudantes realizaram entrevistas com as
mães dos bebês estudados, o que permitiu a organização do quadro
abaixo com os principais aspectos para a caracterização das condições
de vida, itinerários nos serviços de saúde e rede de apoio aos cuidados
de saúde.
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Quadro 1: Aspectos para caracterização das condições de vida dos casos
Identificação
Idade
Idade gestacional
Idade da mãe
Idade do pai
Pré-natal

Caso 1
Caso 2
1 ano e 4 meses
2 anos
36 semanas
34 semanas
34 anos
24 anos
44 anos
Não informado
Sim, durante toda a Sim, feito durante a
gestação
internação da mãe que
estava inconsciente por
causa de um acidente
de moto
Fatores de risco na Hipertensão
Gestação de mãe com
gestação
Gestação gemelar
deficiência física; esTabagismo
tado de saúde da mãe
Obesidade
comprometido; mãe inVulnerabilidade socioe- consciente e internada
conômica
durante toda a gestação
Fatores de risco no Pré-termo, baixo peso Pré-termo, baixo peso
recém-nascido
e pequena para idade e pequena para idade
gestacional
gestacional
Itinerários de
UBS e HMEC e atual- UBS e HMEC e atualsaúde
mente faz consultas mente faz consultas
periódicas com a pe- periódicas com a pediatra na UBS e não diatra na UBS e não
passa na atenção es- passa na atenção especializada
pecializada
Redes de Apoio
Família
Família
Intercorrências na Condições favoráveis Condições favoráveis
relação
de desenvolvimento de desenvolvimento
mãe-bebê
do bebê
do bebê
Relação mãe-bebê sem Relação mãe-bebê sem
intercorrências
intercorrências

Perspectiva
da família aos
tratamentos
oferecidos
Barreiras
geográficas e
atitudinais
Renda mensal
Desenvolvimento
atual
Implicações
do cuidado
demandado em
cada caso na
dinâmica familiar

Família construiu vínculo com as equipes
do HMEC e aderiu às
diretrizes do cuidado
e tratamento
Dificuldades de locomoção no território
e vulnerabilidade socioeconômica
R$ 130,00
Desenvolvimento esperado, sem alterações
ou desvio motor, cognitivo e de linguagem
Nenhuma

Família construiu vínculo com as equipes
do HMEC e aderiu às
diretrizes do cuidado
e tratamento
Vulnerabilidade econômica

Caso 3
1 ano e 9 meses
36 semanas
32 anos
35 anos
Sim, durante toda a gestação

Caso 4
6 meses
40 semanas
27 anos
25 anos
Sim, durante toda a
gestação

Tabagismo
Bebê estava “sentaRestrição do crescimento da” desde o 6º mês
intra-uterino.

Pré-termo, baixo peso e
pequeno para idade gestacional
UBS /NASF – pediatra),
HMEC, Hospital SC, NIR
MC, CIAM, UMC, HMJ,
APAE (saiu)

Suspeita de síndrome
de Down, não confirmada
UBS, CER e hospital
do convênio

Família
Reação negativa da mãe ao
diagnóstico (rejeição principalmente à deficiência
auditiva) Atualmente cuida
de seu filho, mas apresenta
resistência quanto à aceitação da deficiência

ESF, NASF e família
Equipe médica explica à mãe que
problema físico apresentado pelo bebê é
temporário
Aceitação e cuidados
maternos
Família demandou diversas Família não apresenações de acolhimento e tou objeções ao trataapresentou relação confli- mento e orientações
tuosa quanto aos serviços
da UBS e à APAE
Dificuldades de locomo- Dificuldades de locoção no território, precon- moção no território
ceito e aceitação, dietas
especiais para o bebê
R$ 3.000 (autônomo)
R$ 2.000,00
Alterações auditiva, motora Displasia do desene cognitiva
volvimento do qua(diagnóstico não concluído) dril congênita

R$ 724,00
Desenvolvimento esperado, sem alterações
ou desvio motor, cognitivo e de linguagem
Ajuste familiar para Mãe parou de trabalhar Mãe
parou
de
cuidado da mãe e bebê, para cuidar do bebê
trabalhar para cuidar
principalmente nos 6
do bebê
primeiros meses (mãe
ainda hospitalizada)
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Discussão
A análise dos dados possibilitou organizar a discussão em três tópicos: 1. fluxos no sistema de saúde e coordenação do cuidado, 2. acompanhamento especializado à gestante e ao bebê e implicação no cuidado;
e 3. barreiras Atitudinais e Vínculo.

1. Fluxos no sistema de saúde e coordenação do cuidado
Um dos objetivos da pesquisa foi analisar os fluxos dos usuários
dentro do SUS e como se dá a articulação das Redes nos casos apresentados. Nota-se que todos os bebês passaram pela atenção básica e especializada quanto aos cuidados peri e pós-natais constituindo uma trajetória dentro do sistema de saúde, destacando a construção de possíveis
vínculos entre os níveis de atenção na articulação da rede de serviços.
No entanto, nos três casos (1, 2 e 3), a comunicação entre as equipes
da Atenção Básica e o HMEC ainda estava pouco aquecida a despeito da
especificidade desse hospital e sua articulação com a política de prevenção e promoção do SUS. O caso 4 não foi atendido pela HMEC apesar
da suspeita da Síndrome de Down e a atenção especializada foi feita pelo
CER e Hospital privado. O projeto PET-Redes buscou justamente fortalecer os vínculos, entendidos na perspectiva da coordenação cuidado
que é a articulação entre diferentes níveis, ou seja, Atenção Básica e Especializada, com intuito de intervir sincronizadamente, a fim de fornecer cuidado integral, articulado e que independa de um equipamento de
saúde específico. Tal ação, de acordo com as políticas do SUS e, sobretudo, da RAS é preferencialmente de responsabilidade da Atenção Básica,
embora nem sempre isso ocorra, como veremos a seguir.
Nos casos 1 e 2, ambos utilizam a UBS e foram acompanhados por
um equipamento da Atenção Especializada, HMEC, por ser referência no
cuidado à gestante e bebê de risco. Nota-se que nos dois casos o desenvolvimento dos bebês ocorreu de modo adequado e, consequentemente, não se fez necessário um tratamento específico em outros serviços
especializados. O processo de coordenação de cuidado se deu de forma
simples, pois a Atenção Básica encaminhou as gestantes para a Atenção
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Especializada e, depois do tratamento especializado, os bebês de risco
passaram por acompanhamento ambulatorial na atenção especializada,
assim cumprindo a terceira etapa do Método Canguru. Foram acompanhados também pela Atenção Básica por meio de visitas domiciliares.
No relato abaixo, a mãe do caso 1 explica o motivo pelo qual a
Atenção Básica a encaminhou à Atenção Especializada:
Quando eu fui ao posto de saúde (UBS....), uma médica falou que a
minha pressão tava dezessete e alguma coisa, então ela falou “você
vai ter que ir ao hospital agora, sua pressão está muito alta”. Eu já
estava com sete meses, por aí. Daí, eu fui encaminhada ao Cachoeirinha (HMEC).

Observa-se que durante a gestação houve acompanhamento e atenção às necessidades de saúde da gestante, o que levou a cuidados específicos de prevenção e promoção da saúde. A intervenção oportuna criou
condições favoráveis à vida e ao desenvolvimento do bebê e a Atenção
Básica acompanhou tal processo, centralizando o cuidado.
Já nos casos 3 e 4, por necessitarem de trabalho na Atenção Especializada, a coordenação de cuidado apresentou maior complexidade.
Quanto ao caso 4, trata-se de um bebê que durante a gestação teve
suspeita de Síndrome de Down, que não se confirmou depois de seu
nascimento. No entanto, apresentou complicações no desenvolvimento
motor, necessitando de acompanhamento especializado da rede, enquadrando-se na política de reabilitação do SUS. Frequenta apenas um equipamento da Atenção Especializada do território, CER Freguesia do Ó/
Brasilândia, sua coordenação de cuidado é feita na equipe NASF da sua
UBS de referência, com a qual possui um vínculo forte, pois sua mãe
frequenta atividades realizadas na Unidade.
O caso 3, por ser um bebê de risco que apresenta sequelas em seu
desenvolvimento neuropsicomotor e suspeita de síndrome genética,
possui em seu Itinerário Terapêutico muitos equipamentos. Em seu
caso, a coordenação do cuidado é feita pela mãe, ou seja, esta decide
quais equipamentos usar, sua frequência e os rumos do tratamento, de
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tal forma que essa situação não possibilita um cuidado integral, visão
holística de seu tratamento e não leva em conta a qualidade de vida do
cuidador.
Quanto à coordenação do cuidado observa-se, portanto, que é realizada pela Atenção Básica (AB) em 3 dos 4 casos estudados. O caso em
que não é realizada pela AB tem sido feita pela própria mãe, o que se
constitui como desafio para a rede e para o cuidado integral.

2. Acompanhamento especializado à gestante e ao bebê e implicação
no cuidado
Sabe-se que a assistência pré-natal possibilita o diagnóstico e o tratamento de complicações durante a gestação, diminuindo ou até eliminando fatores de risco, tanto da gestante, quanto do bebê (Ministério de
Saúde, 1996).
Com a observação dos casos selecionados, foi possível destacar a
importância do acompanhamento pré-natal para a identificação de possíveis fatores de risco na gestação, possibilitando um encaminhamento
para a Atenção Especializada, quando necessário e, por outro lado, a
desmistificação em relação ao acompanhamento que nem sempre requer
um trabalho a ser realizado por especialista do campo da reabilitação.
Ressalta-se que tal acompanhamento deve se estender ao período perinatal, garantindo uma assistência médica especializada à gestante e ao
bebê de risco e o trabalho das equipes da Atenção Básica que atuam na
promoção da saúde e prevenção de agravos e quando necessário à atuação de profissionais do nível especializado.
Nos casos 1 e 2, a internação na unidade neonatal e o acompanhamento ambulatorial realizado no HMEC forneceram cuidados específicos necessários aos bebês, uma vez que as gestações eram de risco. Especificamente no caso 2, foram necessários ajustes na dinâmica familiar
como implicação no cuidado, pois sua mãe estava internada em estado
grave e assim impossibilitada de realizar o cuidado da filha, portanto, a
avó e a tia se disponibilizaram a ajudar, como se pode observar no relato
da tia sobre o período de internação:
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(...) fiquei cuidando dela pensando, todo o tratamento era feito pensando nas duas vidas, nela e no bebê, e foi acompanhado lá na Maternidade. Foi acompanhado assim, pensando nos dois, e deu tudo certo,
graças a Deus porque ela nasceu assim, perfeita. Porque eles foram
muito positivos no tratamento dela.

Também é possível ressaltar a grande importância do diagnóstico
precoce de doenças neonatais para realizar o devido acompanhamento
durante a fase inicial de desenvolvimento do bebê bem como, se necessárias, as devidas intervenções precoces.
Em relação ao caso 3, foi de grande importância o acompanhamento pré-natal na Atenção Básica, pois neste verificou-se a restrição no
crescimento intrauterino, possibilitando o encaminhamento à atenção
especializada para cuidados específicos. A triagem auditiva realizada indicou uma possível perda auditiva, sendo encaminhado para a realização de outros exames no Núcleo Integrado de Saúde Auditiva (NISA),
que possibilitaram o diagnóstico precoce de deficiência auditiva.
O diagnóstico recebido em conjunto com o acompanhamento ambulatorial no HMEC possibilitou o encaminhamento para os outros
serviços especializados, assim contribuindo para o acesso aos cuidados
necessários para o seu desenvolvimento. Atualmente, suspeita-se de um
quadro sindrômico já que o caso 3 possui hipotonia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo e de linguagem.

3. Barreiras Atitudinais e Vínculo
A dificuldade na aceitação da deficiência está atrelada a noções estereotipadas do senso comum quanto às limitações do deficiente e impossibilidade de autonomia, que podem gerar preconceito e discriminação. (SOUTO et al., 2014) Relatam que essa percepção desfavorável,
pautada em preconcepções, caracteriza-se por barreiras atitudinais que
podem ocorrer em quaisquer ambientes, inclusive na área da saúde.
Nos casos que não apresentaram desenvolvimento neuropsicomotor adequado, foi possível observar, a partir dos relatos das mães, uma
resistência quanto ao diagnóstico de seus filhos, caracterizando-se por
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uma barreira atitudinal. No caso 3, houve maior rejeição quanto à sua
deficiência auditiva, conforme relato a seguir:
(...) acho que qualquer mãe, que tem algum problema acho que tem
esse medo [do preconceito]. E eu não sou diferente de ninguém, eu
sou de carne e osso, e eu sou ser humano como qualquer uma outra
pessoa. Eu também tenho esse medo! Entendeu? Até eu rejeitei ele
no começo porque eu não aceitava, então eu que sou a mãe teve uma
certa rejeição que seria um preconceito de começo, porque as pessoas
de fora não vão ter? Hoje eu aceito o meu filho, mas não vou falar pra
você que eu concordo com a situação dele, porque eu não concordo. Eu
aceito ele porque ele é o meu filho, amo ele, faço tudo por ele, mas não
concordo. Não concordo com a situação dele!

Quanto ao caso 4, houve um erro em seu primeiro diagnóstico durante o período pré-natal, que constatou o quadro clínico de Síndrome
de Down. Esse acontecimento causou grande impacto na vida da mãe,
como retratado a seguir:
(...) foi um choque pra mim fiquei de cama, comecei a ter oscilação
de pressão, fiz um monte de exame, fui tentando melhorar um pouco
a ansiedade o nervosismo que eu tava sentido depois desse choque.

Durante a gestação, há uma grande idealização em relação ao bebê
que está sendo concebido, os anseios e as necessidades dos pais são depositados neste bebê (CAMARGO e LONDERO, 2008). Deste modo,
a descoberta da deficiência pode gerar sentimento de rejeição nos pais
quanto ao diagnóstico, levando-os à necessidade de elaborar o luto do
filho idealizado e se deparar com a criança real que possui limitações,
mas que também tem potencialidades. (LAGO, 2001 apud CAMARGO
e LONDERO, 2008).
Ações iatrogênicas, como fazer um diagnóstico equivocado, podem
trazer grande impacto na relação mãe-bebê e ocorrem na maior parte
das vezes por falha na formação dos profissionais. Nos primeiros anos
de vida da criança com deficiência, torna-se de extrema importância a
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atenção provinda de seus cuidadores, pois o auxílio destes se torna fundamental para o desenvolvimento da criança. Sendo assim, a revelação
de um diagnóstico, que no caso foi equivocado, precisa ser feita de modo
humanizado, pois é um período que requer ajuda tanto para os pais
quanto para o bebê (BUSCÁGLIA, 1997 apud CAMARGO e LONDERO,
2008)
Schermann e Brum (2004) apontam a necessidade de um ambiente
acolhedor aos cuidadores do bebê de risco, que possibilite a elaboração
do luto do bebê idealizado, podendo também receber orientações da
equipe médica sobre as potencialidades e devidos cuidados a seu filho,
além de apoio emocional, a fim de amenizar o trauma e promover vínculo. Se tal objetivo é alcançado, a família pode prover o cuidado necessário para o desenvolvimento do bebê, pois encontra apoio e segurança
que sustentam um cuidado adequado, desta maneira, prevenindo possíveis transtornos de desenvolvimento.
Tal forma de cuidado vai ao encontro das diretrizes do IRDI, que
propõe uma visão holística sobre o desenvolvimento do bebê, com atenção para fatores psicológicos e biológicos da criança que, consequentemente, estão amplamente relacionados com a família, enfatizando a
constituição do sujeito psíquico.
No caso 3, pode ser levantada a discussão sobre o vínculo mãe-bebê, a partir de relatos apresentados pela mãe. Ela mostrou dificuldades
na aceitação da deficiência auditiva, como citado anteriormente. Ademais, relatou que sua vida passou a se dar em função dos cuidados de
seu filho, como pode ser observado no seguinte trecho, sobre as mudanças depois da descoberta da deficiência:
Minha vida mudou completamente! Hoje eu vivo em função do João
Pedro. Às vezes até deixo a minha filha de lado, porque, nossa, tudo é
o João Pedro, mas é que ele precisa de mim não tem como.

Ao assumir o papel de cuidadora e realizar por conta própria a
coordenação de cuidado, a mãe mostra-se sobrecarregada e necessitando
de apoio. Salienta-se que, durante o período de internação de seu filho,
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ela passou por alguns atendimentos psicológicos no HMEC, entretanto,
depois da alta da internação de 25 dias de seu filho na Maternidade, tais
atendimentos cessaram.
A aproximação afetiva entre mãe e bebê, ou seja, o vínculo mãe-bebê, contribui para o desenvolvimento do bebê, pois um ambiente familiar não acolhedor pode contribuir para possíveis complicações na saúde
da criança. (KLAUS et al., 2000).
Podemos observar, na Figura 1, os inúmeros equipamentos de saúde utilizados para o acompanhamento desse caso. Nota-se também que
há um vínculo fraco com a maioria de tais serviços, demonstrado por
meio das linhas pontilhadas. Tal esquematização exemplifica um quadro
no qual inúmeros atendimentos são realizados, no entanto, não há uma
integração entre os serviços, nem estabelecimento de vínculos necessários para a efetivação da coordenação do cuidado.
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Figura 1: Ecomapa da família do caso 3: Representação do fluxo no terrítório e
relação com a comunidade.
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A falta de coordenação de cuidado realizada por um equipamento
ou profissional de saúde, por exemplo, sua UBS de referência, somada à
falta de cuidados específicos à mãe, além da resistência desta quanto à
adesão a tratamentos indicados em razão da não aceitação da deficiência auditiva, pode levar a um obstáculo na interação vincular mãe-bebê. Este fato pode acarretar em dificuldades no cuidado à criança, pois
impossibilita uma visão integral da equipe de saúde quanto ao cuidado como observado no caso 3, além de que tal sobrecarga pode trazer
complicações à saúde da mãe e, consequentemente, esta não consegue
prover o devido cuidado ao seu filho.

Considerações finais
O fortalecimento da coordenação e continuidade do cuidado visa
propiciar o cuidado integral por meio da articulação de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e de reabilitação. Os estudos
de casos aqui apresentados permitiram reconhecer a importância da
articulação entre Atenção Básica e Especializada para a efetivação do
acompanhamento necessário a um bebê de risco, com atenção para a
singularidade de cada caso. Nota-se que, em um dos casos, a falta de
coordenação do cuidado na rede acarreta a dispersão do atendimento
e grande desgaste para a família. A rede é um processo em construção,
cujo alcance, conforme mostram alguns casos da pesquisa, podem efetivamente limitar danos e agravos ao desenvolvimento infantil. Este estudo indica a necessidade de novas pesquisas sobre a integração da rede
quanto à Atenção Básica e Especializada, de modo que a coordenação
de cuidado seja efetivamente exercida e traga acolhimento aos bebês de
risco e as suas famílias.
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