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OBJETIVOS: Trabalhar as noções de vínculo e responsabilização nas práticas terapêuticas 
territoriais. 

Introdução
Prezado trabalhador do SUS, seja bem-vindo!

Este texto tem o intuito de apoiá-lo na reflexão, no diálogo e no agir em rede, considerando 
a inclusão e a qualificação do acompanhamento em Saúde Mental na Atenção Básica e nos 
serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Você pode saber mais sobre a Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), acessando o link http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/
File/RAPS.pdf .

O que se pretende neste módulo é instigá-lo a pensar a prática em saúde para além das 
fronteiras disciplinares, das rotinas institucionais, dos tempos pontuais, dos limites físicos 
das unidades e do menu de ofertas em saúde generalizadas e preestabelecidas, comumente 
fragmentadas, desarticuladas, dirigidas à doença e não à pessoa em sofrimento em seu viver 
a vida, pensar as práticas em saúde e a lógicas que as norteiam.

Além disso, neste módulo você está convidado a conceber e exercitar a responsabilização 
como constitutiva da profissionalidade e estruturante em saúde, o vínculo como matéria 
prima e instrumento essencial ao cuidado e o território como objeto, recurso e cenário de 
práticas terapêuticas. 

Em que medida a equipe da qual você faz parte exerce a re-
sponsabilização no cuidado ao usuário?

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/RAPS.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/RAPS.pdf
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1 
A Portaria Ministerial nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011, republicada no Diário Oficial da 
União (DOU) em 21 de maio de 2013, situa a Unidade Básica de Saúde (UBS), bem como as 
Unidades de Urgência e Emergência, entre os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicos-
social (RAPS) territorial e substitutiva ao hospital psiquiátrico. 

Por sua vez, a qualificação da atenção à saúde inclui a produção de ações em saúde mental e 
o desenvolvimento do cuidado compartilhado de pessoas em sofrimento psíquico, incluindo 
aquelas com necessidades em saúde decorrentes do uso abusivo de drogas licitas e/ou ilícitas. 

A produção de cuidado inclusivo e cidadão, em sintonia com os princípios do SUS e da Refor-
ma Psiquiátrica Brasileira, exige deslocamentos por parte da equipe cuidadora no tocante a 
incluir, no olhar e na prática terapêutica, a existência subjetiva e concreta do usuário. Para 
tanto, faz-se necessário a produção de transformações, tanto no plano dos conceitos e das 
ações, como também no plano das instituições e dos processos de trabalho ali instaurados.

Conceitualmente, a racionalidade hegemônica na produção do cuidado separa e opõe saúde 
e doença da mesma forma que se relaciona com o fenômeno da loucura como desrazão, cir-
cunscrevendo, por sua vez, a pessoa em sofrimento como desprovida de razão, ausente de 
saúde, inválida.

Faz-se necessário a superação dessa suposta polaridade e a produção de um olhar para a 
loucura como elemento da existência humana, trágica experiência singular da pessoa em 
sofrimento, a ser reconhecida juntamente com aquele que a vivencia. Tal processo perpassa 
a desconstrução da noção de saúde como ausência de doença ou adequação à norma, orien-
tadoras do cuidado pautado unicamente na remissão de sintomas ou na restrição ao uso de 
substâncias psicoativas a qualquer custo.

A experiência de desinstitucionalização italiana, denominada Psiquiatria Democrática, e im-
portante cenário de transformação do paradigma manicomial propõem como objeto do cui-
dado não a doença, mas a “existência do sofrimento da pessoa e sua relação com o corpo so-
cial”. Pioneira no Brasil no fechamento do hospital psiquiátrico e na construção de uma rede 
de atenção territorial e substitutiva, a experiência de Santos, iniciada no final dos anos 80, 
demonstrou que a prática a ser desenvolvida deve considerar diferentes valores em saúde e 
ter como ponto de partida o estatuto de cidadania do usuário. No decorrer dos anos foram 
sendo produzidas diversas experiências de “cuidado em liberdade” no contexto da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira.

Converse com os colegas e verifique qual(is) lógica(s) vocês 
reconhecem em sua prática de trabalho? Exemplifiquem.
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Legitimadora e estruturante da existência, a afirmação simbólica e concreta de direitos colo-
ca-se como essencial ao cuidado em liberdade produtor de autonomia, emancipação social e 
empoderamento da pessoa em sofrimento na gestão da própria vida.

A produção de práticas de cuidado territoriais e substitutivas ao modelo de atenção asilar 
traz consigo importantes desafios:

• Garantia de acesso no momento da necessidade do usuário;

• Responsabilização pelo cuidado ao usuário com produção de vínculo em continuidade;

• Produção e articulação de ofertas terapêuticas singulares, em resposta às necessidades 
e potências do usuário;

• Ampliação do cenário de cuidado: da instituição para o território de vida;

• Articulação de recursos governamentais, comunitários ou mesmo individuais na produ-
ção de saúde;

• Promoção de oportunidades de ampliação e exercício de protagonismo por parte do 
usuário na relação terapêutica, na constituição do serviço substitutivo enquanto tal e no 
andar da vida.

No tocante à atenção primária, para além das ações programáticas, consultas previamente 
agendadas e procedimentos diversos, a Unidade Básica de Saúde deve constituir-se como 
ponto de atenção flexível, capaz de assimilar a subjetividade, priorizar situações de vulnera-
bilidade, produzir ações singulares, construir vínculo em continuidade e se transformar no 
diálogo com necessidades e potências do usuário.

Na busca de superação desses desafios, alguns dispositivos e arranjos institucionais vêm 
sendo implantados nas redes de saúde e serão brevemente abordados abaixo, sendo que as 
temáticas sobre Projeto Terapêutico e Matriciamento serão especialmente desenvolvidas 
no Módulo 3.

1.1 Acolhimento
É o instrumento de garantia de acesso e escuta da pessoa em sofrimento, de avaliação de 
risco e de construção de vínculo+. Para além de uma atitude acolhedora, diz respeito à orga-
nização do processo de trabalho da equipe de saúde com a destinação de profissional dis-
ponível para acolher o usuário no momento de sua necessidade, sem agendamento prévio. 

Na produção do encontro terapêutico é importante que o profissional possa permitir-se vi-
venciar e demonstrar empatia para com a pessoa em sofrimento. Habitualmente orientado 
por uma lógica de cuidado supostamente resolutiva, capaz de ofertar respostas imediatas 
a problemas circunscritos, não são poucas as vezes em que o profissional deixa de validar a 
escuta em si, como algo inerente ao cuidado e importante enquanto tal. 
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Reconhecendo o sofrimento como um conjunto de sintomas a ser remitido de imediato e não 
se reconhecendo com recurso para fazê-lo, o profissional tende a se distanciar no contato com 
a pessoa em sofrimento enquanto busca encaminhá-la, o mais rapidamente possível, a algum 
especialista considerado preparado para “resolver o problema”. Da mesma forma, o cuidado 
em saúde costumeiramente sob responsabilidade da equipe da atenção primária e circuns-
crito às condutas clínicas previamente estabelecidas segue muitas vezes realizado à margem 
das subjetividades e contextos, não os considerando na constituição, evolução ou impacto do 
adoecimento no viver a vida. Quando sustentada, a escuta tende a ser terapêutica e a se des-
dobrar em ações de cuidado imediatas ou mesmo produzidas e pactuadas a posteriori.

Pontos importantes a serem reconhecidos junto ao usuário: 

• Dados pessoais;

• História de vida;

• História do sofrimento;

• Ações de saúde realizadas e o impacto no alívio do sofrimento;

• Ações de outras esferas públicas;

• Ações produzidas por iniciativa do usuário ou familiar;

• Situações ou relações que estejam supostamente intensificando ou aliviando o sofrimento;

• Reconhecimento de possíveis relações com as quais a pessoa possa contar;

•  Expectativas com relação à rede de saúde;

•  Entendimento sobre como usuário e família entendem que podem ser ajudados;

• Impacto do sofrimento na vida do usuário e das pessoas de sua relação.

É importante ainda considerar a leitura do usuário/família quanto ao sofrimento psíquico: 
explicações de cunho moral, espiritual ou relacionadas à doença mental quase sempre si-
nônimos de mau prognóstico e invalidação para a vida.

A equipe deve ainda estar atenta ao risco de perpetuar a dicotomia “corpo e mente” ao res-
ponsabilizar unicamente profissionais com formação em saúde mental para o acolhimento à 
pessoa em sofrimento psíquico ou em uso abusivo de substâncias, mantendo assim apartada 
a pessoa em sofrimento, tornando o processo de cuidado fragmentado.
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Escutemos a poeta:

Não sei se a vida é curta ou longa para nós, 

mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o 
coração das pessoas. 
Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que 
conforta, silencio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, 
olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove.

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que 
faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja 
intensa, verdadeira, pura enquanto durar...

Cora Coralina

Converse com os colegas e reflitam sobre como é realizado o 
acesso do usuário na unidade de saúde em que vocês trabalham? 
Como a equipe se organiza para receber a pessoa em sofrimento 
no momento de sua necessidade? Proponha modificações, em 
conjunto com a equipe, se as julgar necessárias.

1.2 Projeto Terapêutico Singular
Construído no diálogo com necessidades e potências da pessoa em seu conjunto de relações. 
Constituído como instrumento de produção de protagonismo e de afirmação de direitos de 
cidadania. Deve considerar a necessidade de transformação da relação de poder e objetiva-
ção profissional-usuário, presente na prática asilar, dando lugar à constituição de relações 
de reciprocidade, essenciais ao cuidado emancipatório e includente. Alívio do sofrimento, 
ampliação e fortalecimento da rede social, geração de trabalho e renda, troca e produção 
de conhecimento, acesso e habilidade nas diferentes formas de comunicação, mobilidade, 
acesso a lazer e cultura, autonomia nas diferentes esferas da vida, exercício de protagonis-
mo, participação social, etc. são possíveis eixos de Projeto Terapêutico a serem pactuados.

1.3 Referência Terapêutica+

Viabiliza o direito da pessoa em sofrimento em constituir vínculo em continuidade com o 
profissional de saúde. Facilita a singularização do cuidado e a inclusão de questões do viver 
no plano terapêutico. Possibilita um maior diálogo entre necessidades e potências do usuá-
rio e as ofertas terapêuticas em curso. 
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1.4 Hospitalidade Integral
Diferente da internação hospitalar, pretensa resposta automática à crise, a hospitalidade 
integral produzida no serviço substitutivo figura como recurso disponível ao cuidado. Vem 
garantir o acesso diuturno do usuário ao CAPS, movido por diferentes necessidades, inclusi-
ve a situação de crise. Flexível e dinâmica, em constante diálogo com as condições da pessoa 
e de seu contexto, a hospitalidade geralmente é proposta pelo usuário/família ou pelo pro-
fissional/equipe que o acompanha, não devendo representar isolamento ou a ruptura entre 
a pessoa e seu ambiente, suas relações e suas ações. O direito a ir e vir deve ser garantido 
ainda que acompanhado, se isso se fizer necessário.

1.5 Atendimento do usuário no domicílio
Este tipo de atendimento permite à equipe: 

• Garantir o acesso ao cuidado exercendo a responsabilização+ pelo acompanhamento ao 
usuário ainda que o mesmo não se faça presente no espaço físico da instituição;

• Aproximar-se do contexto do usuário buscando estabelecer possíveis relações entre o 
sofrimento e os modos e condições de vida;

• Investir na ampliação do poder de negociação, pactuação e validação social da pessoa em 
sofrimento; 

• Apoiar relações familiares e comunitárias na resolução de conflitos, produção de consen-
sos, aceitação e convívio com as diferenças;

• Potencializar o viver em família através da oferta de oportunidades de vivências positivas 
de convívio entre os membros; 

• Apoiar a pessoa na ampliação de sua autonomia relacionada à organização, manutenção 
e vivência no lar.

1.6 Ações no Território
Compreendido como espaço geográfico, estrutural, histórico, social, cultural e de relação 
entre diferentes subjetividades, e a ser transformado. Cenário de recursos institucionais, 
comunitários e relacionais, a serem reconhecidos e articulados. O cuidado no território+ se 
traduz no acompanhamento do usuário em suas relações e inserções, na medida de sua ne-
cessidade. O olhar que aprisiona a diferença na esfera da negatividade produz exclusão e 
invalidação social. A ação territorial deve buscar reduzir o estigma e ampliar, no contexto 
social, a disponibilidade para o convívio com o diferente. Intervenções intersetoriais visando 
à melhoria da qualidade de vida fazem-se muitas vezes necessárias. Espera-se da atenção 
primária o acompanhamento da maior parte das necessidades em saúde do território para o 
qual é referência. 
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Na atenção em saúde mental faz-se necessário desconstruir a chamada patologização da 
vida, expressa na necessidade artificial de cuidado e materializada na intensa procura pelo 
acompanhamento especializado como suposta resposta às angustias do viver. A chamada 
psiquiatrização e psicologização do sofrimento trazem para o campo terapêutico sentimen-
tos e sensações então considerados negativos, desempoderando a sociedade no acolher e 
lidar com as dores inerentes à existência humana. 

O apoio ao usuário na retomada de contato com pessoas de sua rede de relações e o inves-
timento em oportunidades de ampliação de sua rede social, inclusive com participação ativa 
nos espaços coletivos de cuidado, colocam-se como possíveis ações a serem realizadas. É 
importante construir estratégias de cuidado que problematizem a mítica de uma sociedade 
sem dores, tristeza, medo ou raiva, com intuito de fortalecer o tecido social no acolhimento 
ao sofrimento. Ainda que a pessoa esteja em risco ou com o sofrimento já materializado em 
distúrbio e, portanto, com necessidades específicas em saúde mental, faz-se necessário a 
contextualização do sofrimento e a produção de ofertas integrais e integradas em equipe e, 
tantas vezes, em rede territorial.

1.7 Apoio matricial
Instrumento de ampliação do olhar e da prática terapêutica. Encontro entre profissionais de 
diferentes formações visando socialização, redimensionamento, articulação e produção de 
saberes, compartilhamento de responsabilidades e o fazer conjunto. A implementação do 
apoio matricial tem o intuito de ampliar e qualificar o cuidado prestado pela unidade de saú-
de junto ao território sob sua responsabilidade, bem como de produzir e articular, em rede, 
possíveis respostas a problemas complexos. 

O Matriciamento deve ser visto como estratégia de enfrentamento da fragmentação das 
ações, hierarquização de saberes, estratificação de poderes e desresponsabilização na aten-
ção à saúde. Para o exercício do apoio matricial faz-se necessária a definição de tempos e 
locais de encontro entre os profissionais, destinados às análises ou conduções conjuntas de 
casos e situações, bem como à produção de relações de confiança e parceria, ingredientes 
fundamentais ao agir em rede. O empréstimo do olhar da especificidade à equipe da aten-
ção primária ou da atenção à urgência, por exemplo, deve agregar condições junto à equipe 
em matriciamento para que a mesma dê seguimento ao acompanhamento da pessoa em 
sofrimento, prescindindo da necessidade de encaminhamento ao especialista, salvo em caso 
de real necessidade e de maneira compartilhada.

1.8 Reuniões de equipe, reuniões em rede
Favorecem a integração entre os atores do cuidado, a soma de saberes, a proposição de 
ações e a corresponsabilização no acompanhamento ao usuário. A constituição de um coleti-
vo de sustentação, flexível, disponível e solidário, cujos membros sejam capazes de interagir, 
refletir e agir em conjunto, bem como manejar conflitos e tomar decisões, coloca-se como 
propulsora e indicadora de boas práticas. Faz-se necessário garantir espaço nas agendas, 
pactuar cronograma de encontros e investir na validação destes coletivos como fórum de 
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decisões democráticas em seu âmbito de governabilidade. Diferente de reuniões puramente 
administrativas ou informativas, de caráter pontual, tais encontros devem ser previstos em 
continuidade e serem capazes de incluir a subjetividade e o protagonismo dos diferentes 
atores envolvidos na produção do cuidado. Considerados recursos de educação permanen-
te, tais encontros tendem a apontar situações e temáticas que necessitem ser aprofundadas 
no cotidiano do trabalho.

Abaixo você encontrará relatos de situações nas quais as equipes foram convocadas a expan-
dir cenários, integrar atores e diversificar ofertas terapêuticas produzidas no encontro com 
a pessoa em sofrimento.

2. Relatos de situações

2.1. Situação A:
Ela acorda decidida a buscar ajuda. Romualdo tem razão quando diz que não temos mais 
como ficar com Berto, matuta a dona de casa enquanto peleja com as correntes e cadeados 
do portão. Seu marido é da opinião que o filho viveria melhor em uma instituição, ao lado de 
pessoas mais preparadas para cuidar dele. Há oito anos Humberto perdeu o espaço da es-
cola e agora, crescido e forte, vive tentando sair de casa sem destino conhecido. Não temos 
como continuar assim, diz Marta em pensamento. “Pressão alta”, “problemas no coração”, 
“depressão” constatada pela vizinha... aos 43 anos, ela sente ter chegado a hora de também 
receber cuidados. Compromete-se consigo mesma e com o que dirá na UBS Martinica: está 
adoecendo e não tem mais como estar com o filho em casa.

Puxando Humberto pela mão, caminha rapidamente entre as vielas, desviando das poças de 
água produzidas por vazamento na tubulação há muito não sanado. Ainda bem que Berto 
é rápido e caminha de bom grado, murmura. Talvez ele saiba que irá para um lugar melhor, 
com jovens iguais a ele, onde não se sentirá diferente, onde será tratado como igual… Tal 
pensamento, juntamente com a brisa leve da manhã, a faz sentir-se, por um momento, quase 
em paz. Sim, talvez não estivesse com o coração ruim conforme haviam dito a ela... talvez seu 
coração fosse bom... talvez fosse só preocupação... talvez o pastor a tivesse curado... talvez 
esta caminhada com Berto fosse menos ruim do que pensava, até que boa... talvez...

Marta aperta o passo e a mão do filho − tinham de andar logo, antes que aumentasse o mo-
vimento na rua e começassem a encontrar pessoas… antes que ela tivesse que se desviar de 
seus olhares... antes que a UBS estivesse lotada por demais.

Mirtes, enfermeira da equipe Verde, estaciona o carro em frente à UBS quase feliz com o 
tempo que havia levado de casa para o trabalho pelo trajeto recém descoberto. Ainda ha-
veria tempo para um café antes que a Unidade fosse aberta à população e ela, hoje respon-
sável pelo acolhimento, se colocasse à espera dos casos não programados.  Pouco depois, 
encontra-se de prontidão para avaliar queixas, sintomas, designar ações de enfermagem, ga-
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rantir consultas médicas de acordo com a necessidade e dar encaminhamentos resolutivos. 
Orgulhosa de seu trabalho e de sua capacidade técnica, Mirtes recebe Marta já pensando 
para onde encaminhá-la para ver resolvida a sua questão. Quase em seguida pede licença e 
se dirige ao telefone, certa de que o Centro de Atenção Psicossocial terá conhecimento de 
instituição especializada para pessoas como o filho desta senhora: portador de deficiência 
mental e com dificuldade de comportamento, supostamente decorrentes de patologia neu-
rológica de nascença, conforme relatório antigo em posse da mãe. Esta senhora precisa de 
ajuda para resolver o problema do filho, pensa consigo mesma. A linha telefônica, por três 
vezes ocupada, a faz decidir-se por encaminhá-lo diretamente ao serviço de saúde mental. 
Sim, será mais fácil e rápido para todos, afinal esta não é uma questão que a UBS possa resol-
ver, afirma Mirtes enquanto fornece o endereço do CAPS e se despede de Marta.

Berto espera impaciente o retorno à casa. Havia acordado cedo, estava cansado e com fome, 
um tanto inquieto. Não quer ir a lugar algum. Escuta a barriga reclamar enquanto pensa no 
prato na mão e na TV ligada. Sorri ao lembrar que terá primeiro que espantar Juca, o cachor-
ro guloso, de perto do sofá. 

Marta, no entanto, está decidida a não voltar para casa sem resolver a vida e, com coragem 
para seguir enfrentando o olhar das pessoas, puxa o filho pela mão rumo ao CAPS. O ônibus 
chega ao ponto após uma boa quantidade de minutos e com “gente entrando pelo ladrão”. 
Berto se posta próximo a uma moça e diz querer sentar. Com ar assustado, a garota se le-
vanta e cede o posto para ele. Quando Marta passa a roleta seu filho já está sentado e com 
lugar vazio a seu lado. Não sabe a quem agradecer e normalmente é assim, Berto chega e as 
pessoas se afastam. Talvez por ser altão com cara de criança, talvez pela forma como penteia 
o cabelo dividido ao meio, talvez pela camiseta com estampa de caveira que insiste em usar, 
talvez... pelo avô ter tido um ataque do coração após uma briga com ele.

O ônibus os deixa em frente à padaria cuja vitrine atrai Humberto para os doces expostos. 
O balconista busca afastar o rapaz que insiste em alcançar o sonho. A bandeja de doces vai 
ao chão alimentando a certeza em Marta de que o filho precisa de um lugar... para sempre 
distante de bocas raivosas, olhos insistentes e sonhos inalcançáveis.  

No CAPS, Arthur convida Berto a sentar e pergunta a ele como vai a vida. O rapaz, surpreen-
dido com pergunta dirigida a ele, se distancia da imagem do sonho perdido. Como vai a vida? 
Como a vida vai? “Muito bem, muito bem, bem, bem”, responde, imitando o avô. Ao final da 
conversa, Arthur avalia que, em princípio, Berto não corresponde à demanda de pessoas com 
sofrimento psíquico grave acompanhadas pelo serviço. Por outro lado, reconhece no rapaz 
uma pessoa segregada e potencialmente internável, com uma família também em sofrimen-
to. Diante disto, problematiza com a mãe a pretendida internação em instituição e propõe 
outras ofertas. Diante da insistência desesperada de Marta, no entanto, o profissional pro-
põe que Humberto possa permanecer no CAPS, em hospitalidade integral, até que possam 
melhor conhecê-lo e produzir novas alternativas. Berto aceita de imediato: “tudo bem, tudo 
bem, bem, bem”, inebriado pelo aroma do almoço sendo servido. Os próximos dias serviram 
a uma aproximação entre equipe e Humberto, suas potências, dificuldades, necessidades.  À 
mãe, foi ofertado inserção no atendimento grupal a familiares, ao qual a mesma compareceu 
apenas duas vezes. Buscou-se ainda uma abordagem individualizada, na qual Marta pareceu 
comparecer apenas para recolocar a ausência de condições para acolher o filho em casa. In-
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vestiu-se junto à UBS de referência, no sentido de que esta senhora pudesse ter os cuidados 
necessários em saúde. Diante da complexidade da situação, a oferta de hospitalidade inte-
gral foi mantida por mais tempo. Humberto demonstrou estar receptivo à aproximação de 
sua referência terapêutica e ao contato com a equipe e demais usuários. 

O acesso da equipe ao pai mostrou-se ainda mais restrito. Romualdo procurou a Defensoria 
Pública solicitando auxílio jurídico para internação compulsória do filho em instituição de 
longa permanência. A defensoria, mediante pactuação prévia com o CAPS, propôs discussão 
do caso em rede e reorientou os familiares à unidade de saúde mental, na busca de um en-
tendimento. Neste período, a equipe do CAPS teve o entendimento de que, para trabalhar 
o retorno à casa, não seria suficiente abordar o tema com os familiares, fazia-se necessário 
estar efetivamente com Humberto e seus familiares em seu contexto de vida.

A partir de então, o Projeto Terapêutico de Humberto passou a contemplar idas acompanha-
das à casa, quando foi possível percebê-lo no lar, em princípio com presença quase restrita 
à cama e ao sofá. Também foi possível reconhecer melhor os conflitos no convívio entre os 
pais e o rapaz, os desafios no cotidiano familiar e perceber, na vizinhança, precaução com re-
lação a Humberto, considerado pelas pessoas da comunidade como perigoso e responsável 
pela morte do avô. Consta que o avô paterno teria infartado em meio a um descontrole de 
Humberto na relação com a mãe, quando o mesmo a teria empurrado contra a parede. Foi 
possível ainda perceber as dificuldades, a desesperança e a surpresa positiva, por parte dos 
pais e vizinhos, com a presença da equipe no domicílio. Pode-se estreitar o vínculo com os 
familiares, agora um pouco menos reativos e mais apoiados. 

Foram então articuladas reuniões de rede intersetorial no território, propositoras das ações:

• Reuniões com a vizinhança para maior esclarecimento quanto a Humberto, visando a des-
construção da imagem de sua suposta periculosidade;

• Reuniões com ONG sediada no bairro, visando ampliar a possibilidade de acesso de Hum-
berto aos recursos do território;

• Pactuação, junto a Humberto e familiares, de ida semanal da referência terapêutica da 
UBS à casa, para apoio a Humberto na realização de caminhada, interesse percebido du-
rante a sua presença no CAPS, e oportunidade de inserção em grupo de caminhada pro-
movido pela ONG local;

• Pactuação de ida quinzenal da referência terapêutica do CAPS à casa, para apoio a Hum-
berto no desenvolvimento de atividades visando a ampliação de sua autonomia no auto-
cuidado, apropriação da vida no lar e contribuição em ação de manutenção do cotidiano 
da casa, no caso, alimentar o cachorro e varrer o quintal. Mediações de diferentes ex-
pectativas e conflitos também vêm sendo realizadas, seja no interior do núcleo familiar, 
seja junto aos vizinhos. Foi pactuado com os pais a ida conjunta mensal às compras de 
vestuário e gêneros alimentícios, garantindo a Humberto a oportunidade de exercício do 
direito à escolha, bem como o acesso direto a uma pequena parte do benefício recebido; 

• Inserção de Humberto no CAPS, em hospitalidade diurna, duas vezes por semana, visan-
do o desenvolvimento de autonomia, da sociabilidade, da ampliação da rede social e do 
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acesso a atividades de seu interesse, como as ligadas à música e ao lazer. Nos passeios 
externos vem-se investindo na habilidade de Humberto em interpretar e agir de acordo 
com os sinais de trânsito, aquisição necessária à ampliação de sua autonomia de ir e vir. 
Parte do tempo em que Humberto permanece acompanhado pelas unidades de saúde 
possibilita à sua mãe tempo livre para se dedicar às questões de seu interesse. Foi acor-
dado com o pai, Sr. Romualdo, que o mesmo irá partilhar com a esposa as idas e vindas de 
Humberto ao CAPS, responsabilizando-se por ir buscá-lo no final da tarde. Tal ação vem 
possibilitando uma aproximação entre pai e filho, bem como uma divisão na sobrecarga 
familiar; e

• Articulação, junto ao CRAS, para participação de Marta em grupo voltado às aulas de 
confecção de salgados e doces.

Analise, compare e comente os acolhimentos realizados por 
Mirtes e Arthur.
Ao longo do texto, quais sentimentos você reconheceu no 
usuário, familiares e trabalhadores?
Analise a condução do caso, dialogando com os desafios e dis-
positivos para o cuidado elencados no texto.

2.2. Situação B
A UBS Tamandaré está situada em região periférica de Anhandú, cidade do interior de São 
Paulo com 470.000 hab. Esta unidade de Saúde é referência para uma população de 17.000 
pessoas e conta, há pouco mais de três meses, com 4 equipes de ESF. O território tem ainda 
como referência a UPA e um CAPS de funcionamento apenas diurno e com um recorte popu-
lacional acima do preconizado pelo Ministério da Saúde. O município conta com ambulatório 
de especialidades, com a presença de 40h de psicólogo e 30h de psiquiatra.

Naquela terça-feira, Josefa comparece à unidade munida de encaminhamento da escola muni-
cipal. Sabe-se que a mesma tem 52 anos, embora aparente mais idade devido às falhas na den-
tição e às manchas na pele curtida de sol.  O bairro em que vive conta ainda com uma escola de 
ensino fundamental, uma de ensino médio, uma creche, duas praças, um campinho que agrega 
famílias para o futebol de sábado à tarde, a sociedade amigos do bairro, a sede de um partido 
político com penetração junto à população e três igrejas de diferentes crenças.

No bairro vizinho ao seu, uma grande área verde não urbanizada está ocupada há quatro 
anos por 350 famílias. O encaminhamento prescreve atendimento psicológico e psiquiátrico 
para seu neto. Josefa não sabe precisar o porquê, mas entende que deve ser pela dificuldade 
de Marcos em estudar e se comportar na escola. O neto, com quase 14 anos, está cursando a 
sexta série do ensino fundamental pela segunda vez e a avó já havia sido chamada na escola 
para ouvir que Marcos vinha deixando de entrar na classe, se envolvendo em briga com cole-
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gas, respondendo aos professores... sim, devia ser por isto que o haviam encaminhado ao psi-
quiatra, disse Josefa. E tem também aquela vez, mais que uma até, que disseram que estava 
na praça fumando tóxico, esta tal de maconha... Nada mais a avó disse, nada foi perguntado a 
ela. Mônica, profissional que realizou o acolhimento, lembra-se da mãe de Marcos, Dora, que 
fazia acompanhamento na UBS antes de mudar-se para a cidade vizinha com a filha menor e 
o companheiro. Na época, alguém havia comentado que o padrasto de Marcos era bastante 
ciumento e chegava a agredir Dora, mas isso nunca havia sido aprofundado; a família parecia 
unida e fechada em si mesma. Mônica também se lembrava que o pai de Marcos havia sido 
assassinado em briga de bar e que, na época, quase 10 anos antes, mãe e filho passaram a 
viver na casa de Josefa. De lá para cá, segundo prontuário, Marcos havia comparecido àquela 
unidade de saúde umas poucas vezes, em busca de pediatra e dentista, ou acompanhando a 
avó após uma infecção de gengiva que custou à Josefa várias perdas na dentição. 

“Algumas situações por que passam as crianças já se tornaram 
naturalizadas entre nós. Corremos o risco de já não nos pergun-
tarmos mais sobre essa ou aquela criança, pois já encontramos 
respostas para suas ações e gestos na fase do desenvolvimento, 
na infância mesma. A descrição das características de cada 
fase de desenvolvimento é tão rica em detalhes, tão colorida 
de especificidades que já não podemos encontrar o sujeito ali, 
sofrendo em silêncio e, às vezes, “absolutamente só”, esperando 
a fase passar e, com ele, o mal-estar – que, se persistir, leva a 
crer numa “fixação” naquela fase do desenvolvimento. Já não 
nos caberia substituir a pergunta: “Isso é normal nesta fase do 
desenvolvimento”?” para “Isso causa sofrimento ao sujeito?” 
Referência: FERREIRA, Tania (org.).Introdução. Sob o manto da 
deficiência in FERREIA, Tânia (org.) A criança e a saúde mental. 
Enlaces entre a clínica e a política. Belo Horizonte. Autentica/
FCH-FUMEC, 2004.

Houve uma vez, lembrava-se agora Mônica, que o garoto teria sido encaminhado pela escola 
devido à presença de pequenos hematomas nos braços, resultado, segundo a mãe, de ter 
se envolvido em briga na vizinhança. Diante da negativa de Marcos em acompanhar a avó na 
UBS, Mônica combina com Josefa a ida ao domicilio, onde se depara com um garoto franzino, 
um tanto arredio, nada interessado em discorrer sobre sua história, problemas junto à escola 
ou suposto uso de maconha. 

Na terceira ida à casa, visando ter acesso ao jovem e melhor conhecê-lo, a profissional decide 
convidá-lo para atividades de cinema e música desenvolvidas na praça a partir da integração 
entre UBS, Equipe Consultório na Rua e Centro de Referência em Assistência Social - CRAS. 
Posteriormente, ao compartilhar o caso com uma colega, Mônica recebe questionamentos 
quanto à gravidade do uso de drogas pelo adolescente, o risco presumido do mesmo tor-
nar-se viciado, a possibilidade de vir a realizar furtos para adquirir a droga ou envolver-se 
no tráfico, “cair no crack” e acabar morto. Ela realmente conhecia casos com este desfecho, 
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pensa Mônica, angustiada. A colega havia discorrido ainda sobre a importância de encami-
nhamento especializado através do qual Marcos poderia ser avaliado em sua dependência 
de droga, receber algum medicamento e, se necessário, receber ajuda em clínica ou comuni-
dade terapêutica. Um tanto aflita, Mônica leva o caso para discussão em equipe, na presença 
de profissional matriciador. Deste matriciamento em equipe são produzidas algumas possí-
veis ofertas:

Josefa: 
• Momentos de escuta individualizada, por parte de Mônica, visando uma maior compreen-

são do histórico familiar e de necessidades em saúde, entre outros. Espaço de reflexão 
quanto à compreensão e o manejo na relação avó-neto. Oportunidade de construção de 
vínculo de confiança em que possam ser partilhadas possíveis ações de violência por par-
te de Jorge, o companheiro de Dora, na relação com seus familiares. Acompanhamento 
matriciado;

• Participação no grupo “NONAS e NONOS”, desenvolvido na UBS, sob matriciamento. 
Oferta de encontros, trocas de experiências e reflexões entre avós e avôs responsáveis 
pela criação de netos;

• Avaliação odontológica visando possível encaminhamento para confecção de prótese.

Marcos
• Manutenção da iniciativa de atendimento no domicilio visando a garantia de acesso e 

construção de vínculo para uma maior compreensão das necessidades e potências do 
jovem em seu contexto. Acompanhamento matriciado;

• Ratificação da oferta “Cinema e Música na Praça”;

• Necessidade de manter-se atento à possibilidade do adolescente ter tido episódios de 
violência em sua história de vida;

• Busca de percepção, junto ao mesmo, das motivações relacionadas ao uso da maconha.

Escola
• Contato com profissionais da Educação, visando uma maior compreensão da situação de 

Marcos na escola e do contexto escolar e, se necessário, ofertar apoio matricial relacio-
nado às dificuldades escolares no contato com Marcos;

• Investir na construção de encontros intersetoriais em continuidade, com o objetivo de 
reconhecer, ampliar e diversificar o olhar para sujeitos e situações territoriais, exercer a 
corresponsabilização pelos casos afins e evitar encaminhamentos indevidos;
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• Propor a elaboração conjunta (Saúde e Educação), de um orientador para o encaminha-
mento do aluno ao cuidado em saúde, no qual seria importante constar: 

• Facilidades e dificuldades do aluno junto à escola e da escola em relação ao aluno;

• Ações realizadas pela escola junto ao aluno, visando o enfrentamento das dificul-
dades;

• Conversas anteriores com familiares;

• Discussão com familiar quanto à necessidade de apoio em Saúde; e

• Não prescrição de encaminhamento a profissional específico: psiquiatra, psicólogo, 
etc., e sim à UBS.

Após encontros e desencontros, Marcos surpreende a equipe ao circular pela praça em uma 
das apresentações de cinema. É convidado a ajudar o grupo na escolha de um filme a ser 
apresentado na próxima vez. Mônica sugere a ele a exibição também em sua escola, ideia 
que já vinha sendo gestada nas reuniões intersetoriais. Marcos reage positivamente às pro-
postas e aceita contribuir inclusive na montagem do equipamento.

O “Cinema na Escola”, ali iniciado, foi realizado mensalmente nos oito meses que se segui-
ram, período em que Marcos compartilhou a responsabilidade pela atividade, exercitando 
um outro lugar perante a si mesmo, professores e colegas. Mais incluído e confiante, o ado-
lescente vem se comunicando melhor em sala de aula e recebendo maior apoio dos edu-
cadores. Comparece à UBS mensalmente, com participação no grupo de jovens, no qual os 
mesmos definem e se responsabilizam pelo tema a ser discutido e o profissional de saúde 
ocupa o lugar de facilitador. Marcos vem manifestando interesse em fazer um curso rela-
cionado à produção de vídeo. Durante os atendimentos foi sendo possível dialogar sobre 
sua vida, suas questões, relações em família e o uso de maconha. Não foi detectada neces-
sidade de apoio especializado. O uso de maconha permanece eventual e recreacional,  não 
demonstrando estar relacionado à  tentativa de automedicação por parte do adolescente. 
Marcos está esclarecido quanto à restrição legal e a não recomendação em saúde do uso de 
qualquer substância, licita ou ilícita, em sua fase de desenvolvimento.

O histórico de agressão a Marcos e Dora, por parte do padrasto, foi revelada. Investe-se no 
sentido de que Dora busque apoio da rede intersetorial no município em que vive − articula-
ções intermunicipais estão em andamento.

Você reconhece diferentes lógicas de cuidado convivendo nesse 
município? Localize e comente.
Em sua opinião, o encaminhamento aos especialistas deveria 
ter sido realizado? Discorra sobre a necessidade ou não desse 
encaminhamento.
Se por acaso Marcos e familiares fossem moradores do território 
de referência de sua equipe, como se daria a condução do caso?
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2.3. Situação C
Weslley aceita ir a UBS acompanhado pela mãe. Hoje com 25 anos, é conhecido no bairro por 
enlouquecer de quando em quando, entre uma internação e outra no manicômio. Paulina diz 
ficar com o filho até sentir não mais poder.  Segundo a mesma, Wesley vai ficando arredio, 
isolado, preocupado com o que possam estar falando dele, até que quase não consegue mais 
dormir ou mesmo comer, afirmando que irão envenená-lo. Com o passar dos dias, vai ficando 
mais e mais assustado e, então, irritado, faz ameaças e é internado. 

Paulina atravessa a praça e, na mão, leva uma sacola com pertences do filho: toalha, cuecas, 
chinelo... Espera que a internação saia ainda hoje por receio de Weslley vir a ficar mais altera-
do. Pouco mais de 6 horas da manhã e a fila já está grande do lado de fora da unidade de saúde. 
Paulina quase chega a temer não ter chegado a tempo para pegar a senha de atendimento, 
quando se lembra de estar com o filho. O fato de ninguém querer ficar próximo a um rapaz 
tido como perturbado, que não bate bem da cabeça, como dizem, garante a eles os primeiros 
lugares na fila, salvo por D. Joana que, talvez por coragem, talvez por teimosia, talvez por co-
nhecer Weslley desde o nascimento, não finca o pé do seu honroso primeiro lugar, símbolo de 
mulher ativa no alto de seus quase 70 anos. Dessa vez, no entanto, quando o sinal do grupo 
escolar vizinho soou às 7 horas, a fila da UBS desatou a andar e Weslley foi chamado para um 
tal acolhimento.  Paulina estranhou quando perguntaram ao filho se ele aceitaria que ela esti-
vesse junto na conversa. Estranhou também quando Adelaide, enfermeira, o olhou nos olhos e 
disse que gostaria de ouvi-lo. E surpreendeu-se mais ainda quando, após o atendimento médi-
co, foi proposto que retornasse no dia seguinte para conversar um pouco mais e quando, dois 
dias depois, profissionais da tal equipe de referência apareceram em sua casa ao darem pela 
falta de Weslley na hora combinada. Observou como ele aceitou, um tanto confuso e ainda 
desconfiado, falar de seu tempo como ajudante de mecânico, mesma profissão do pai assas-
sinado há 7 anos em um assalto no trabalho. Weslley sempre amou carros, pensa Paulina com 
quase satisfação. Com a morte do marido, Paulina temia que aquele garoto um tanto arisco e 
isolado não mais seria o mesmo. Não seria a primeira vez, em sua família, que alguém ficaria 
preso na dor... Infelizmente a vida havia comprovado que ela estava certa.

E quanto à internação em hospital psiquiátrico, pela primeira vez não realizada? A caminhada 
pela vida ao lado do filho, de internação em internação, não permitia a ela qualquer expecta-
tiva ou esperança. Era a doença... não tinha jeito não. Ou será que dava jeito?

Dê sequência ao relato acima de maneira que faça sentido a continui-
dade abaixo.

Paulina acaba de passar o café bem na hora em que Maria, da estratégia de saúde da família, 
chama por Weslley na porta da casa. A moça traz com ela a medicação combinada e o limão 
colhido na área verde, horta comunitária da UBS. É intenção da profissional que façam e 
tomem juntos uma limonada. Ao entrar, Maria pede licença a Weslley para apresentar Rose, 
profissional do CAPS. 
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Ao final, Rose afirma a Weslley que gostaria de retornar na sexta-feira e deixa claro que o 
mesmo poderá passar a noite no CAPS caso queira se distanciar um pouco de seu contexto e 
quem sabe, dormir melhor. Wesley demonstra estar um pouco menos assustado e irritável. 
Ao deixarem a casa, as profissionais são abordadas por vizinhos que se sentem incomodados 
com a presença de Weslley e pedem a internação. Estão tensos, pouco abertos ao diálogo. 
Maria informa que o rapaz está sendo atendido e Rose oferece o telefone do CAPS colo-
cando o serviço à disposição para qualquer eventualidade. Posteriormente, Maria discutirá 
junto ao Conselho Gestor da UBS o apoio de seus membros na mobilização da população 
para reunião de apresentação e discussão sobre ela. Está prevista também nova tentativa 
de conversa com os vizinhos de Paulina. Weslley vem aceitando os profissionais em sua casa, 
ainda que se recuse a ir ao CAPS. A sua negativa em conhecer o CAPS, nesse momento, pare-
ce ganhar sentido, na medida em que afirma a possibilidade de escolha do jovem, seu direito 
de se expressar e ser aceito em sua decisão. O atendimento domiciliar por parte do CAPS 
permanece. Hoje, Weslley apareceu na UBS para visitar Maria, tomar um café e, com sorte, 
uma limonada.

O que chamou sua atenção no relato acima?
Como você entende que Weslley e D. Paulina seriam atendidos 
no local que você trabalha? Problematize junto à equipe.

2.4. Situação D
Vilson, 25 anos, usa drogas desde os 12, quando deixou a escola sem conseguir aprender as 
matérias. Continuou, pelo tempo que foi possível, saindo de casa de uniforme e caminhando 
em direção à escola − não queria decepcionar a mãe. Ficava do lado de fora e, de lá, saía com 
os colegas para cheirar cola de sapateiro. Afeiçoou-se ao álcool e o crack. Passou a vender 
para consumir, fumou tudo o que tinha consigo e foi jurado de morte. Com a ameaça, viu 
morrer o sonho de tornar-se o rei do tráfico, visto como sinônimo de respeito na rua, dinhei-
ro no bolso, vida de patrão, belas garotas e, então com 14 anos, “saiu pelo mundão e virou 
dono de si”. Sozinho, dormiu em becos e viveu de bicos. A droga, nunca deixou; mãe e irmãos, 
nunca reviu; pai, não conheceu; com o padrasto abusador, nunca se deu. Na rua chegou a se 
prostituir com homens mais velhos. Entre bicos e furtos, tornou-se adulto. É dependente de 
álcool e faz uso de crack. 

Segue vivendo na rua, que reconhece como sua.  Romântico, sonha em ser resgatado pelo 
amor de um belo rapaz. Ultimamente não vem se sentindo nada bem. Nestor e Marisa, da 
equipe do Consultório na Rua, se deslocam para baixo do viaduto na expectativa de encon-
trar o rapaz. Vilson os vê e, tremendo, acena levemente. Mais de perto, é possível percebê-
-lo suado, emagrecido. Refere enjoo, diarreia e perda de apetite há alguns dias. Vilson vem 
tendo pesadelos, mas nada comenta, pois isto não é extraordinário para ele. Sonhos ruins 
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o acompanham já de muito tempo. Refere ter ficado sem bebida alcoólica nos últimos dias 
por conta de forte gripe e de ter presenteado, com a última dose da botija, o santo de sua 
devoção. Aceita ser acompanhado à UPA, onde é atendido. Exames são realizados, não apre-
sentando alterações. Suspeita-se que a diarreia e a náusea relatadas estejam relacionadas às 
condições de vida de Vilson. Após a alta, o rapaz não aceita ser acompanhado ao CAPS AD e 
insiste em ir para casa, como considera o canto em que dorme, embaixo do viaduto. No dia 
seguinte, a equipe do Consultório constata que Vilson novamente não se encontra bem, está 
febril e aparentemente um pouco confuso. Novo acompanhamento à UPA e, dessa vez, o 
consultório permanecerá no local até ter maior clareza do quadro. Suspeita-se de síndrome 
de abstinência. Alguns profissionais não entendem o que aquele homem faz novamente ali, 
mal trajado, sem condições de higiene, tomando lugar de quem realmente precisa... entre 
estes está o enfermeiro Dario que, ao observar Vilson, sente a mesma estranheza enjoativa 
de quando pensa no pai, capaz de destruir a família e a si mesmo por não controlar seus im-
pulsos de jogar cartas. Dessa vez, Vilson está realmente confuso e às vezes faz menção de 
ir embora da unidade. Profissionais das equipes do Consultório na Rua e do CAPS AD, que 
busca aproximação com Vilson, rodiziam presença com intuito de que siga recebendo os 
cuidados necessários.

Posteriormente, com o quadro clínico estável, Vilson recebe alta. Permanece o desafio de 
envolvê-lo no autocuidado e na gestão da própria vida. Vitor e Marisa decidem convidá-lo 
para um projeto novo, iniciativa intersetorial de validação social da pessoa em situação de 
rua a partir de sua participação direta em atividades de cuidado com as praças públicas. Tais 
ações vinham sendo produzidas a partir das habilidades e recursos das pessoas que ali per-
maneciam e visava lidar com o estigma e a exclusão social por parte dos munícipes ao seu 
entorno.  Vilson contribuiu na pintura decorativa da praça vizinha ao viaduto e participou de 
atividade musical, tocando pandeiro, nos demais cenários de vida nas ruas. Em meio a olha-
res interessados, Vilson chega a se perceber interessante. De quando e em quando, vivencia 
momentos de redução do uso de substâncias e aceita ajuda para tal. Compartilha a intenção 
de aprender a polir carros e vem conversando com uma funilaria sobre a possibilidade de 
observar o trabalho ali realizado. Às vezes, com olhar sonhador, esboça o desejo de alugar 
um quarto nas redondezas, em outras afirma já se sentir em casa. Não aceita o albergue 
municipal como alternativa. Quando perde o controle sobre o uso de álcool aceita estar no 
CAPS AD de maneira intensiva. Aceita convite para participar de atividade de formação que 
estará sendo iniciada junto à equipe da UPA, quando compartilhará sua vivência na busca do 
acompanhamento em saúde.

Quais as sensações e sentimentos vivenciados por você ao tomar 
contato com o relato acima?
Como você entende o paradigma da Redução de danos?
Em vez de Situação D, escolha uma maneira de nomear o caso e 
justifique.
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Saiba mais sobre Redução de Danos em http://www.caminhos-
docuidado.org/wp-content/uploads/2014/02/guia_saude_men-
tal_2ed-web.pdf pag.27 a 29 ou no acervo do Caminhos do 
cuidado; http://www.caminhosdocuidado.org/nucleo-pedagogi-
co/material-didatico/

2.5. Situação E
Sonia acorda cedo de uma noite não dormida. Pensa que os calmantes que deveriam curá-la 
da dor da morte do marido já não ajudam sequer a dormir. Talvez seu caso seja mais grave... 
talvez mais uma vez precise de um tanto mais do que o escrito pelo doutor quando ela pro-
curou a UBS há pouco mais de um ano...  Naquela época, havia perdido o marido assassinado 
em meio a um tiroteio em um ponto de tráfico de drogas na rua vizinha, ao ir comprar maco-
nha. Sozinha na cidade com o filho de 12 anos, chegados a poucos meses do estado do Mara-
nhão, abalada com a morte do marido, preocupada com contas a pagar, mal conseguia comer 
e dormir de preocupação. Assustada, inquieta e triste, sem saber o que fazer, Sonia procurou 
a Unidade de Saúde saindo de lá com uma caixinha com faixa pintada da cor do seu luto.

 “Remédio forte, do tamanho de seu problema e de sua dor”, dizia a si mesma ao retornar à 
casa procurando a sensação de não estar mais só.

No tempo que se passou, Sonia foi tentando se acertar com os comprimidos, tomando um 
extra aqui e ali, na esperança de distender peito e horizontes tanto quanto comprimidos.

Nas idas à UBS, a cada troca de receita, um misto de frustração, estranheza e esperança a 
fazem voltar mais e mais, a cada mês, a cada 25 dias, a cada... Em algumas dessas vezes foi 
encaminhada ao pronto atendimento para tomar injeção, após recomendação de que não 
poderia tomar remédio além da conta, de que os comprimidos deveriam durar a conta justa... 
mas − perguntava a si mesma – como dar conta dos comprimidos logo agora que seu garoto 
estava fugindo da escola e ela morria de medo que acabasse morto como o pai?

http://www.caminhosdocuidado.org/wp-content/uploads/2014/02/guia_saude_mental-2ed-web.pdf
http://www.caminhosdocuidado.org/wp-content/uploads/2014/02/guia_saude_mental-2ed-web.pdf
http://www.caminhosdocuidado.org/wp-content/uploads/2014/02/guia_saude_mental-2ed-web.pdf
http://www.caminhosdocuidado.org/nucleo-pedagogico/material-didatico/
http://www.caminhosdocuidado.org/nucleo-pedagogico/material-didatico/
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Glossário
Vínculo e afetos: Tanto profissionais quanto usuários, individualmente ou coletivamente, 
transferem afetos. Um usuário pode associar um profissional com um parente e vice-versa. 
Um profissional que tem um parente com diabete não vai sentir-se da mesma forma, ao cui-
dar de um sujeito com diabete, que um profissional que não tem este vínculo afetivo (BRA-
SIL, 2007, p. 17).

É necessário aprender a prestar atenção nesses fluxos de afetos para melhor compreen-
der-se e compreender o outro, e poder ajudar a pessoa doente a ganhar mais autonomia e 
lidar com a doença de modo proveitoso para ela. Nesse processo, a equipe de referência é 
muito importante, porque os fluxos de afetos de cada membro da equipe com o usuário e 
familiares são diferentes, permitindo que as possibilidades de ajudar o sujeito doente sejam 
maiores. Sem esquecer que, dentro da própria equipe estas transferências também aconte-
cem (BRASIL, 2007, p. 18).

Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da 
Política Nacional de Humanização. Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêu-
tico singular / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política 
Nacional de Humanização – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2007

Referência Terapêutica: “O técnico de referência é responsável pela condução do caso, pela 
elaboração de estratégias de construção do vínculo do usuário com o serviço e por traçar as 
linhas do seu projeto terapêutico individual, definindo com ele a frequência e caracterização 
dos atendimentos e do comparecimento ao serviço. Também esse técnico deverá traçar as 
necessidades e assumir responsabilidade sobre os contatos com a família e com outras pes-
soas de seu espaço social sempre que necessário. Ou seja, ele deve construir o percurso do 
tratamento junto com o usuário. Neste caminho, o técnico de referência pode necessitar de 
recursos que são disponibilizados por outros profissionais, como por exemplo: prescrição 
médica para o uso de medicamentos, oficinas de artes conduzidas por agentes culturais, 
discussão do caso com os colegas da equipe ou supervisão clinica institucional. Todos esses 
dispositivos utilizados pelo técnico de referência objetivam facilitar e ajudar a pessoa com 
sofrimento mental a encontrar possibilidades diante da condição em que se encontra. Para 
que isso seja efetivo, esse técnico deve ter a clareza de que a construção e execução do 
projeto terapêutico se produzem na sua relação com o usuário, de modo que deve cuidar 
daquilo que se processa nesse campo de intersubjetividade”. 

Disponível em: http://crepop.pol.org.br/novo/wp-content/uploads/2013/07/MIOLO_TECNI-
CAS_DE_ATUACAO2.pdf
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Responsabilização: para Fernanda Nicácio (2003, p. 177-178), na perspectiva da desinstitu-
cionalização construída pelos italianos a partir da experiência de Trieste, a noção de 

“Presa in carico significa fazer-se responsável pela saúde mental de uma po-
pulação de um território determinado, assumir um papel ativo na sua pro-
moção e a responsabilidade pelo cuidado global de uma pessoa, recusan-
do as diferentes formas de abandono da demanda. Representa, também, a 
transformação da lógica de fragmentação das necessidades e das respostas 
e de seleção da demanda. A lógica seletiva de organização dos serviços, com 
base em sua própria competência, resulta em constantes reenvios da de-
manda a outras estruturas assistenciais, restrição e ausência de respostas 
aos problemas e sofrimentos das pessoas, desconhecimento das necessida-
des presentes no território e, sobretudo, desresponsabilização e abandono 
das situações e dos usuários considerados graves”.  

Referência: NICACIO, M.F.S. ____. Utopia da realidade: Contribuições da desinstitucionaliza-
ção para a invenção de serviços de saúde mental. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 
Médicas, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2003. Link: http://www.biblioteca-
digital.unicamp.br/document/?code=vtls000311545

Território: Podemos trabalhar com uma concepção de território que ultrapasse a ideia de 
espaço geográfico. Nesse sentido, o território pode ser considerado um fluxo vivo e intenso 
de relações entre pessoas, instituições, espaços físicos, objetos, movimentados por relações 
de saber e de poder (SANTOS, 2000). Nesse sentido, o território é o lugar onde se produz 
novas subjetividades, novas formas de estar no mundo, e novas verdades; é onde as cenas se 
compõem, desenhando arquiteturas que podem variar entre a manutenção e a mudança (ou 
entre o instituído – o que está colocado; e o instituinte – aquele processo que vai instituindo 
novas formas e novas mensagens (CASTORIADIS, 2007). Dessa forma, é no território que 
podemos inventar novas instituições, novas culturas, novos saberes, e novas práticas de cui-
dado (ROTELLI, 1990). O trabalho no território, esse lugar vivo cujo fluxo intenso de relações 
às vezes rodopia vertiginosamente, é um recurso potente e necessário para a transformação 
das condições dos usuários... Embora os territórios muitas vezes pareçam aos profissionais 
dos serviços lugares pobres de recursos, onde relações de violência e de ilegalidade impe-
ram, eles também podem ser lugares onde os recursos se multiplicam. Muitas vezes esses 
recursos estão escondidos (SARACENO, 1996), e embora seja difícil visualizá-los, eles estão 
lá.... Acompanhar os usuários nos territórios, assim, é também acompanhá-los em seus per-
cursos singulares (NICÁCIO, 2003), onde eles produzem singularmente seus próprios mun-
dos em permanentes trocas e compartilhamentos com outras pessoas. Referência: ”Kinker, 
F.S. Ferramentas potentes da Atenção Psicossocial: as redes de apoio á autonomia e o traba-
lho no território (unidade I). Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da 
Saúde. Curso de Atualização em Álcool e Outras Drogas, da Coerção à Coesão.

Referência: Atenção psicossocial e cuidado [Recurso eletrônico]/ Universidade Federal de 
Santa Catarina; Túlio Batista Franco, Magda do Canto Zurba [orgs.]. - Florianópolis: Departa-
mento de Saúde Pública/UFSC, 2014. 88 p.: il., grafs. Link: fhttps://ares.unasus.gov.br/acer-
vo/handle/ARES/1720


