
ARTIGO C  PTS como ethos do encontro  

INTRODUÇÃO 

1- O que é PTS ? 

2- Qual é a origem do conceito de PTS  

História do PTS – que está ligada as práticas de saúde  

3- Quais são as questões da saúde que hoje estão em debate? 

1° integralidade – Gastão Wagner 

2° interdisciplinaridade - aprofundar 

3° planejamento de base territorial - Gastão Wagner 

4° humanização – cartilha SUS 

5° intersetorialidade -  cartilha SUS 

4- como ele está sendo usado na saúde 

5- As avaliações na reabilitação 

6- O PTS na reabilitação 

Diante de tudo isso que PTS é possível? 

 

DESENVOLVIMENTO 

1- PROPOSTA TEÓRICA 

1º Ao invés de iniciar pelas avaliações das funcionalidades eu começo pela avaliação 

dos problemas. 

2º O que se entende por problema 

3º de quem é o problema: Indivíduo, ambiente ou profissional 

O problema é do usuário e do profissional 

4º O problema como norma x o problema como sofrimento 

5º O problema é complexo e singular 

6º A idéia de trabalhar com PES cabe pois o objetivo é minorar os problemas humanos. 



7º O planejamento surge de um encontro  

8º Eu só consigo planejar a partir do problema/sofrimento se eu me permito um 

encontro ético como sujeito. 

9º Modelos éticos – dignidade valorização da vida X invisibilidade e isolamento social 

(SAFRA) 

10 O ato terapêutico precisa estar calcada no problema/sofrimento. É fruto da 

criatividade e o encontro humano. 

 

 

2- PROPOSTA APLICADA A CLÍNICA 

11 O que deve conter um PTS 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) 

 

Concepção: 
 
É uma proposta de ações da equipe em que todas as opiniões são 
importantes para ajudar a entender o Sujeito com alguma demanda de 
cuidados.  

O nome Projeto Terapêutico Singular, em lugar de Projeto 

Terapêutico Individual, como também é conhecido, nos parece melhor 

porque frisa que o projeto busca a singularidade (a diferença) como 

elemento central de articulação. Além de o projeto poder ser feito para 

grupos ou famílias e não só para indivíduos. 

O projeto terapêutico deve, necessariamente, incluir ações que 

visem ao aumento da autonomia do sujeito emergente, da família e da 

rede social/comunidade/território sobre o seu problema, no sentido do 

cuidado de si e da capacitação de cuidadores, com a transferência de 

informações e técnicas de cuidados. 

 



Simultaneamente à avaliação deverá ocorrer a construção das 

tabelas que compõem o PTS envolvendo suas diferentes fases: 

- Definição de metas: uma vez que a equipe fez os diagnóstico/avaliaçã 

situacional ela faz propostas de curto, médio e longo prazo, que serão 

negociadas com a família pelo membro da equipe que tiver um vínculo 

melhor. 

- Divisão de responsabilidades: é importante definir as tarefas de cada um 

com clareza. 

- Reavaliação: momento em que se discutirá a evolução e se farão as 

devidas alterações na proposta terapêutica. 

 

Nas reuniões para discussão de PTS é importante o vínculo dos 

membros da equipe com sujeito emergente e a família. Cada membro da 

equipe, a partir dos vínculos que construiu, trará para a reunião aspectos 

diferente e poderá também receber tarefas diferentes, de acordo com a 

intensidade e a qualidade desse vínculo. Defendemos que os profissionais 

que tenham vínculo mais estreito assumam mais responsabilidade na 

coordenação do PTS.  

Para as reuniões funcionarem é preciso construir um clima favorável 

ao diálogo, em que todos aprendam a falar e ouvir, inclusive críticas. 

O reconhecimento de limites é fundamental para invenção de 

possibilidades. Mas é preciso mais do que isso, é preciso que haja um 

clima de liberdade de se pensar “o novo”. O peso da hierarquia, que tem 

respaldo não somente na organização, mas também nas valorizações 

sociais entre as diferentes corporações, pode impedir um diálogo real em 

que pensamentos e sentimentos possam ser livremente expressados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discussão e breve descrição do caso 

Identificação (nome, Idade, sexo, composição familiar (genograma), 
escolaridade, dados objetivos, condições socioeconômicas da família) 

Eliana, 53 anos, vive apenas com seu pai, Ismael, idoso com 89 anos de idade. (descrição da situação) explicitar 
mais. Isolamento social) 

o  

o História de vida ( gestação, parto, como foi dada e recebida 

a notícia da deficiência) 

o Histórias dos cuidados clínicos 

o Contexto de vida 

 Rotina 

 Ambiente e condições da residência 

 Como lidam com a situação socioeconômica 

 Condições da vizinhança 

 Dinâmica familiar (ecomapa) 

 Vida social (ecomapa) 

 OUTROS MAPAS 

o Avaliações específicas (faz-se uso de instrumentos segundo 

o problema) (PROCURAR OS NOMES DOS INSTRUMENTOS) 



 Avaliações de funcionalidade (MIF, AAIDD, outros) 

 Avaliação de grau de dependência ( avaliação de 

enfermagem, outras) 

 Avaliação de envelhecimento e demência  

 Avaliação do DNPM 

 Avaliação do grau de emancipação 

 Avaliação de linguagem e comunicação 

 Avaliação psicopedagógica 

 Avaliação da visão 

 Avaliação da audição 

TABELA A 

 Identificação de problemas  

O QUE SÃO PROBLEMAS 

o Regras para enunciação de problemas 

Frases afirmativas 

Frases que passem uma informação completa  

Diferenciar problema de descritor e de causa 

Diferencia problemas de obstáculos/barreiras 

Colocar os problemas em ordem de prioridades 

 

 Levantamento de descritores  



O QUE SÃO DESCRITORES 

o Regras para levantamento de descritores 

 Diferenciar descritor de problema e de causa 

 Frases afirmativas e completas 

 

 Identificação de “nós” críticos 

O QUE SÃO NÓS CRÍTICOS 

o Regras para identificação de nós críticos 

 Identificar causas que possuam grande impacto, ou seja, estejam 

relacionadas a mais de um descritor e problemas 

 Pode-se identificar mais de um nó crítico, porém não se 

recomenda trabalhar com muitos nós críticos 

 

 Identificação de Objetivos no caso (negociação das necessidades de saúde, 

entre equipe e entre equipe e família):  

O QUE SÃO OBJETIVOS 

Regras para enunciação de objetivos 

Relação com o tempo 

 Pactuação 

 Pactuar a situação-objetivo significa discutir a finalidade do PTS. Trazer à tona 

como cada ator imagina o cenário supondo que a problemática estivesse 

resolvida. Ou, quando isso é improvável, como seriam os cenários nos 

diferentes gradientes intermediários de sucesso. Isso ajuda a definir rumos, 

linhas de ação e prioridades. Favorece que a equipe organize seus processos 



privilegiando algumas daquelas hipóteses explicativas, deixando outras mais 

secundarizadas. O debate em torno dos objetivos de certa forma faz um novo 

retorno à discussão do problema, já que, neste momento, a equipe deve 

pactuar os objetivos gerais e específicos e, para isso, é necessário que retome 

as hipóteses explicativas. Os objetivos gerais norteiam a discussão: produzir 

saúde, co-produzir autonomia, prevenir agravos futuros, melhorar qualidade 

de vida... Entretanto, se estes não atingirem situações concretas 

particularizadas, acabam por perder o sentido pragmático. É preciso responder 

o que significam bem-estar, qualidade de vida, prevenção de agravos, 

autonomia, etc., neste caso singular em discussão. Outra questão importante é 

que a discussão dos objetivos também diz respeito ao reconhecimento da 

legitimidade de necessidades de saúde no caso. Indiretamente serão 

discutidas quais as necessidades mais importantes, quais poderão ser 

respondidas, quais serão adiadas. Desse modo, faz-se crucial a participação da 

criança/família nessa pactuação. Tal participação deverá ser possibilitada a 

partir de um espaço de negociação onde se reconheça a criança, de fato, como 

sujeito de sua própria vida.  

 Estabelecimento do contrato terapêutico 

 

 

TABELA B 

 Estabelecimento de metas/estratégias a curto, médio e longo prazo e 

responsáveis:  

Não se deve dispersar cada ação em vários responsáveis e nem tão pouco 

concentrar várias ações em um responsável que se sobrecarrega. A idéia de 

responsável aqui significa aquele que vai se comprometer com a execução da 

ação proposta. Os cuidados gerais dos “planejamentos” servem bem neste 

momento. 



 

 Definição do Profissional de referência do caso:  

Profissional de referência não é o mesmo que responsável, e sim aquele que articula e 

coordena o processo. Procura estar informado do andamento de todas as ações 

planejadas no PTS. É aquele profissional que a família procura quando sente 

necessidade. O que aciona a equipe caso aconteça um evento muito importante. 

Articula “rodas” menores para a resolução de questões pontuais surgidas no 

andamento da implementação do PTS. O profissional de referência pode ser qualquer 

componente da equipe, independente de formação. Geralmente se escolhe aquele 

mais estratégico no caso em discussão.  

12 Relato e análise de experiência 

História da Eliana Alves 

Inserir tabelas 

13  Narrativas SAFRA 

 

14CONSIDERAÇÕES FINAIS 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar de nos conhecermos há algum tempo e de termos uma série de 

interesses em comum, estamos compartilhando, pela primeira vez, um espaço 

de trabalho comum. Uma de nós está mergulhada no cotidiano do fazer clínico, 

no terreno da saúde pública1, em um território da periferia de uma metrópole. 

A outra, guardando certa distância do atendimento, dedica-se a refletir sobre a 

situação da pessoa com deficiência em nossa realidade e sobre os pressupostos 

teóricos e epistemológicos que organizam a prática da assistência à saúde 

deste grupo de pessoas. 

Uma das recomendações para os profissionais envolvidos nesse campo é a 

elaboração e aplicação do instrumento denominado Projeto Terapêutico 

Singular, conhecido na informalidade do cotidiano como PTS.   Este 

instrumento teve sua concepção na área de saúde mental enquanto prática de 

atenção a saúde que busca construir alternativas ao modelo hegemônico da 

                                                           
1 Conceituar o que chamamos de saúde pública X saúde coletiva 



psiquiatria tradicional. Porém dado seu potencial de contribuição para 

diferentes áreas foi absorvido como instrumento de avaliação em saúde, 

independente do setor da assistência. 

- O NASF faz PTS? / modelo de PTS da saúde mental? 

A definição comentada de PTS que consta do documento “Clínica Ampliada, 

Equipe de Referência e Projeto Terapêutico Singular”, da série de textos básicos 

de saúde2, ressalta o fato deste instrumento ter nascido com a vocação de 

romper com os modelos de diagnóstico baseados em quadros nosológicos, que 

reduzem o sujeito ao conjunto de sintomas, nos quais a história de vida se 

restringe aos antecedentes mórbidos. 

O Projeto Terapêutico Singular é assim enunciado: 

“O PTS é um conjunto de propostas de condutas 

terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou 

coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe 

interdisciplinar, com apoio matricial se necessário. 

Geralmente é dedicado a situações mais complexas. No 

fundo é uma variação da discussão de “caso clínico”. (...) 

Portanto, é uma reunião de toda a equipe em que todas 

as opiniões são importantes para ajudar a entender o 

Sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde e, 

conseqüentemente, para definição de propostas de 

ações. O nome Projeto Terapêutico Singular, em lugar de 

Projeto Terapêutico Individual, como também é 

conhecido, nos parece melhor porque destaca que o 

projeto pode ser feito para grupos ou famílias e não só 

para indivíduos, além de frisar que o projeto busca a 

singularidade (a diferença) como elemento central de 

articulação (lembrando que os diagnósticos tendem a 

igualar os sujeitos e minimizar as diferenças: 

hipertensos, diabéticos, etc.).” (Brasil, 2007 p. 40) 

 

1- Qual é a origem do conceito de PTS 

Falar geral 

                                                           
2 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de 

Humanização. Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização – 2. ed. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 60 p. : il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) ISBN 978-85-334-

1337-5 



As mudanças na organização do sistema de saúde, principalmente da Atenção 

Básica 

promovida pela implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil, 

transformaram os cenários de práticas; os papéis e exigências para os profissionais 

de saúde 

(FAVORETO, 2008) ao conceber o sujeito em sua singularidade, complexidade, 

integralidade no seu contexto sócio-histórico-cultural. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), neste contexto, se constitui em um terreno 

fértil para a efetivação da clínica ampliada por meio do PTS, visto que essa possui 

área de 

abrangência delimitada, possibilitando atuar no território a partir do diagnóstico 

situacional de 

forma integral e resolutiva, desenvolvendo relações de vínculo e responsabilização 

pela 

população adscrita e garantindo a continuidade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do 

cuidado. 

No apoio matricial às ESF, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

ampliam 

o processo de acompanhamento longitudinal de responsabilidade e, com isso, 

buscam instituir 

a plena integralidade do cuidado aos usuários do SUS por intermédio da 

qualificação e 

complementaridade do trabalho. 

História do PTS – que está ligada as práticas de saúde – Ver na prática 

“Nos serviços de atenção básica as equipes de profissionais enfrentam 

dificuldades em organizar seu trabalho. Compor-se e manejar-se enquanto equipe, 

estabelecer equilíbrio entre atividades de acolhimento e atividades planejadas, discutir 

casos e implementar projetos terapêuticos que ampliem a clínica com centralidade no 

sujeito (usuário) são atividades que têm sido deixadas de lado em função do 

cumprimento 

de tarefas, de uma forma mecânica, como “dar conta” da “demanda espontânea” que 

procura as Unidades Básicas de Saúde e do atendimento ambulatorial tradicional por 

“programas”, condenando os serviços ao funcionamento burocratizado e médico-

centrado. 
Introdução 
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Mesmo nos contextos em que essas questões são superadas, a durabilidade dessas 

mudanças geralmente se torna refém do cenário político loco-regional, sofrendo com 

suas 

flutuações. Nessa perspectiva é comum encontrarmos uma situação de “mediocrização 

da 

prática clínica” (Merhy, 1998), na qual os sujeitos são objetivados em sua dimensão de 

corpo doente, em que sua importância se encerra no olhar técnico e normativo dos 

“experts” da saúde. Decorrente de todos essa problemática surge “um desencantamento 

com o SUS”, na forma de descrédito quanto à capacidade do movimento sanitário, 

dos políticos, dos gestores, dos profissionais, entre outros, para “transformar em 

realidade 



uma política tão generosa” (Campos, 2007).3 

2- Quais são as questões da saúde que hoje estão em debate? 

1° integralidade – Gastão Wagner 

2° interdisciplinaridade - aprofundar 

3° planejamento de base territorial - Gastão Wagner 

4° humanização – cartilha SUS 

5° intersetorialidade -  cartilha SUS 

3- como ele está sendo usado na saúde 

4- As avaliações na reabilitação 

5- O PTS na reabilitação 

Diante de tudo isso que PTS é possível? 

 

1- REVISTA SAÚDE COLETIVA 

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/sobre/index.php 

2- Interface 

http://www.interface.org.br/ 

 

 

                                                           
3 Oliveira, Gustavo Nunes de 

OL4p O Projeto terapêutico como contribuição para a mudança das práticas 

de saúde / Gustavo Nunes de Oliveira. Campinas, SP: [s.n.], 2007. 

Orientador: Sergio Resende Carvalho 

Dissertação (Mestrado) Universidade Estadual de Campinas. 
Faculdade de Ciências Médicas. 
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