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OBJETIVO
Problematizar a prática do PTS. Revisitar o conceito de modo a facilitar a elaboração de 
estratégias terapêuticas desenvolvidas a partir da parceria da Atenção Básica com a Saúde 
Mental.

INTRODUÇÃO
Prezado trabalhador do SUS, seja bem-vindo!

O denominado Projeto Terapêutico Singular* ou PTS é uma das ferramentas consagradas como 
fundamentais para a práxis da saúde mental proposta pela Reforma Psiquiátrica Brasileira.

Para saber mais sobre a Política de Saúde Mental veja: Reforma 
Psiquiátrica e política de Saúde Mental no Brasil. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_
Caracas.pdf. Acesso em: 08/10/2015

Ao desativar mais de 60.000 leitos manicomiais e criar instituições e práticas substitutivas da 
prática asilar, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as Unidades de Acolhimento (UAs) – 
moradias provisórias para usuários de drogas –, os serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) 
– moradias para ex-moradores cronificados em hospícios –, os consultórios na Rua (que fazem 
parte da Atenção Básica), os leitos em hospitais gerais, os serviços de urgência e emergência e 
a saúde mental operada na Atenção Básica tornaram-se política pública e de Estado.

Todas essas práticas operam ou deveriam operar em rede. Todas elas desenvolvem-se nos 
denominados dispositivos, serviços e práticas da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Para compreender a Rede de Atenção Psicossocial, veja material 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde em: http://www.saude.
pr.gov.br/arquivos/File/RAPS.pdf

Outro tipo de experiência de vida transformadora recente é o Programa De Braços Abertos 
da Prefeitura de São Paulo, onde os usuários ingressam por meio de um ponto de partida 
constituído por quatro dispositivos efetuadores de direitos: moradia em hotéis, alimenta-
ção, trabalho e saúde.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/RAPS.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/RAPS.pdf


4

Curso de Aperfeiçoamento em Saúde Mental UNA-SUS | UNIFESP

Para conhecer um pouco mais sobre o programa De Braços Aber-
tos da Prefeitura de São Paulo, veja as notícias disponíveis em: 
http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/5240

Essa experiência também opera com dispositivos da Saúde Mental desenvolvidos na Aten-
ção Básica e procura conectar-se com a Rede de Saúde Mental e de Saúde, assim como com 
outros recursos da assistência, trabalho, etc.

Em todas essas práticas está presente o conceito de PTS como um organizador do cuidado. 
O mesmo ocorre nos CAPS, sejam eles de adultos com sofrimento psíquico, de crianças e 
adolescentes ou AD de adultos e de jovens.

O PTS é um organizador do cuidado que inclui a família, a biografia, o território geográfi-
co onde a pessoa habita, os recursos desse território e o que é mais difícil de considerar: 
o território existencial* (GUATTARI, 1992) do usuário e seu contexto. E, por fim, inclui 
também a potencialidade do sujeito individual e coletivo em questão.

Consideramos a elaboração de um PTS uma das produções mais complexas da prática clínica 
que acontece na RAPS. Muitas vezes o PTS se reduz a uma agenda: “O PTS de fulano é duas 
vezes por semana no CAPS e sua consulta psiquiátrica uma vez por mês”.

Há pouco tempo, durante uma supervisão institucional no CAPS ADI (álcool e drogas infanto-
-juvenil) de São Bernardo do Campo, as pessoas estavam tratando de problemas de relação 
do CAPS com a República de Adolescentes situada próxima ao CAPS, que tem a mesma coor-
denadora. Logo, é o dispositivo institucional mais próximo.

Falou-se que a culpa da dificuldade de relação era do PTS e uma das técnicas gritou:

“Esse Esse Esse... abaixo o PTS!”

A proposta foi acolhida por todos e iniciamos um jogo dramático em que escrevemos em pa-
peis o nome de várias das ferramentas de trabalho: PTS, Acolhimento, Referência, Vínculo, 
Rede... e destruímos todos.

O jogo manifestou uma atitude despojada do grupo de profissionais que, além de denunciar 
a tendência à burocratização dos procedimentos que deveriam ser os mais criativos, colocou 
a tarefa de rever e recriar a experiência que desenvolvem.

Uma psicóloga de um CAPS do centro de São Paulo se referiu a essa situação dizendo que 
os técnicos operam de maneira fabril, isto é, como se fossem uma linha de produção, como 
se operassem no automático. No entanto, nesse e em outros CAPS o atendimento às vezes 
se torna febril, pela quantidade e intensidade da demanda. Daí a importância de organizar o 
cuidado.

http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/5240
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Você já teve experiência de tentativas de reorganização do 
cuidado em seu local de trabalho? Pense em exemplos de 
situações onde o trabalho ficou febril, isto é, onde houve muito 
envolvimento com a situação. 

Como elaborar um PTS na saúde mental no âmbito da Atenção Básica?
A primeira questão que deve ser observada é a priorização dos casos de maior gravidade ou 
maior dificuldade.

Muitos dos casos mais graves permanecem escondidos na comunidade por efeito do silêncio 
imperante no território, pois a situação é extremamente gritante ou desgarradora, como 
pessoas que estão trancafiadas no próprio domicílio em situação de prisão. Porém, um dia 
explodem no corpo da agente comunitária de saúde.

Outros, que a princípio não aderem a qualquer tratamento e não demandam ajuda, são le-
vados às UBSs pelo fio condutor da Estratégia de Saúde da Família, que é a preocupação e 
angústia do ACS (Agente Comunitário de Saúde).

Um dos critérios de funcionamento da saúde mental na atenção básica* é a participação dos 
profissionais da equipe de ESF, especialmente o médico nas reuniões de discussão de caso e 
de elaboração e monitoramento de PTSs, sendo que uma das vias para conquistar essa ade-
são é intervir nas situações de maior dificuldade e dar curso ao processo do cuidado.

Nesse ponto, é fundamental intervir no território e, mais incisivamente, no domicílio, inclu-
sive em locais de difícil acesso.

Quando começamos a experiência de fazer saúde mental no Programa de Saúde da Família, em 
1998, não utilizávamos a expressão “visita domiciliar”. Primeiro porque não era uma atribuição 
exclusiva do assistente social. E segundo porque ninguém nos convidou. (LANCETTI, 2001). 

Até aqui contamos com o que poderá ser o primeiro item de uma folha de acompanhamento 
do PTS: a situação problema. Situação problema e não diagnóstico, pois qualquer pessoa da 
equipe, especialmente os ACS que percorrem permanentemente o bairro ou os outros pro-
fissionais que fazem acolhimento na UBS, pode detectar uma situação problema.

Para poder atender a essa metodologia, a equipe de Saúde Mental, seja a do CAPS que faz 
matriciamento* ou a do NASF, não pode permanecer reclusa no consultório.
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Para saber mais sobre matriciamento, não deixe de acessar o 
artigo disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/psico-
logia/artigos/49963/compreendendo-o-que-e-matriciamento

As intervenções no domicilio precisam ser planejadas com a equipe de ESF e outros profis-
sionais que trabalham nas UBSs, com o objetivo de encontrar o melhor horário, em que haja 
o maior número de familiares em casa, e operar rapidamente a parceria saúde mental/saúde 
da família.

As intervenções familiares provocam um duplo efeito surpresa: o primeiro consiste no fato 
de alguém buscar se interessar por conhecer o grupo familiar. As pessoas são demandadas 
de diversas formas por alguém que quer convertê-los a uma religião ou vender alguma coisa, 
mas a dupla de profissionais da Atenção Básica e da Saúde Mental ou do NASF está lá para 
escutar e inaugurar empatias ou antipatias, isto é, relações de afeto ou de força.

A primeira surpresa consiste no acolhimento ativo que os trabalhadores de saúde oferecem, 
quando reúnem o grupo familiar e enunciam que estão ali para conhecer a família e ver de 
que maneira podem ajudar.

A segunda surpresa pode ou não acontecer e consiste nas insólitas maneiras de aderir ao PTS 
quando ele funciona. 

Outro aspecto fundamental que devemos considerar é o do conceito de família. Todos te-
mos um conceito adquirido na própria experiência familiar. Quando adentramos nas vilas e 
favelas das periferias brasileiras, encontramos os mais variados arranjos familiares. Logo, 
devemos considerar família todo grupo que habita junto, mantendo relações consanguíneas 
ou não. 

O antropólogo Claude Lévi-Strauss (1956) afirma que quem quer conhecer a família precisa 
se preparar para uma longa viagem. Ele, que conheceu tantos tipos de família, só achava em 
comum entre elas o fato de serem organizações econômicas e que tinham dispositivos de 
socialização ou de passagem da endogamia para exogamia. Quem quiser conhecer a família 
precisa se preparar para uma longa viagem, e para fazer uma longa viagem pausas são neces-
sárias. Desse modo, é proposto que a família seja entendida como pausa.

Na intervenção familiar, é importante abandonar provisoriamente a noção de família deses-
truturada. Quando visitamos um grupo familiar devemos observar o grupo todo, e não qua-
lificá-lo moralmente com as noções de bem ou mal estruturados. Interessa-nos saber que re-
gularidades se repetem na família, quem é o líder, quem é o bode expiatório, como dividem 
o espaço da casa, quem é o louco, drogado ou violentado do grupo. Vemos que quanto mais 
patológico o grupo, mais estruturado ele é. 

Riviere (2000), ao analisar o processo grupal, diz que o louco da família não é o membro mais 
fraco, mas o mais forte, já que é o depositário da loucura da família toda.

http://www.portaleducacao.com.br/psicologia/artigos/49963/compreendendo-o-que-e-matriciamento
http://www.portaleducacao.com.br/psicologia/artigos/49963/compreendendo-o-que-e-matriciamento
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O grupo se torna operativo ou terapêutico quando os papeis se modificam. Para usar uma 
expressão pedagógica: quando o louco ou o drogado melhora, outro membro da família se 
desequilibra, se angustia, boicota entre outros. 

Este ponto é nodal para a relação entre a saúde e a saúde mental. Muitos técnicos foram 
treinados para operar com protocolos adequados para cada situação, mesmo em situações 
de urgência, sugerem terapias em que o sintoma é detectado e tratado. Por exemplo, uma 
infecção: o caso abre quando é diagnosticado e, se a terapia aplicada funciona, é fechado. 
No caso da saúde mental, do sofrimento psíquico, os sintomas não se amputam, não se elimi-
nam, eles circulam no grupo familiar, na comunidade e nas redes onde são atendidos.

Outra questão de suma importância é a atitude que tomamos quando há usuários de drogas. 
Frente às campanhas alarmistas e ao desespero de familiares e vizinhos, somos convocados a 
ocupar o lugar de salvadores, muitas vezes realizando procedimentos que as pessoas acham 
resolutivos, como internações em comunidades terapêuticas. Em outros casos, as equipes 
de Saúde da Família simplesmente têm dificuldades em abordar pessoas em processo de 
desligamento de seu núcleo familiar e comunitário.

Uma atitude compatível com a metodologia da Redução de Danos é a de interesse pela vida 
e pelas ideias das pessoas, sem nunca dar sermões. Nunca focar na droga, mas na pessoa, no 
seu grupo familiar, na sua biografia, nos seus gostos, nas suas vontades, nos seus amores...

Como no Consultório na Rua, a função não é dizer ao outro o que este deve fazer, mas pro-
duzir encontros que gerem nele uma vontade de mudança.

Lembrando sempre a máxima de Antônio Nery, inventor dos Consultórios de Rua: “as pes-
soas não usam drogas para morrer, mas para viver”. Mesmo que se encontrem aprisionadas 
ao consumo de um produto que produz falta e vai organizando a vida, essas pessoas, que 
por mil razões extra-drogas sofrem, experimentam algum tipo de prazer ou tentam fugir de 
existências de violência e sofrimento.

Na experiência do Projeto Qualis/PSF (LANCETTI, 2006), iniciamos a capacitação em saúde 
mental com os agentes comunitários de saúde, continuamos com médicos, enfermeiros e os 
outros profissionais das equipes, e também capacitamos os especialistas. Muitos usuários 
de crack faziam uma relação mais franca com o pneumonologista e estes contribuíam com 
o PTS.

A última questão prévia à elaboração de um PTS é que na Estratégia de Saúde da Família, isto 
é, nas unidades de saúde que têm equipes compostas por agentes comunitários de saúde, 
técnicos ou auxiliares de enfermagem, enfermeiro e médico, os pacientes conhecem os pro-
fissionais pelo nome, assim como os médicos, enfermeiros e demais membros da equipe de 
saúde conhecem as pessoas pelo nome e pelas suas histórias de vida, ou seja, há um vínculo 
continuado. Além disso, cada unidade de saúde possui dispositivos grupais, como os grupos 
de caminhada, os trabalhos coletivos de reciclagem e outras iniciativas – sem contar os gru-
pos gestores e outros que representam a comunidade. A prática do acolhimento, portanto, 
não é uma consulta, mas sim um dispositivo de escuta do sofrimento ou da preocupação com 
as pessoas.
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Por isso, quando iniciamos o trabalho de saúde mental no PSF, afirmávamos que o Programa 
de Saúde da Família já era um programa de Saúde Mental mesmo antes de criação das equi-
pes volantes de saúde mental.

Vamos agora continuar com a criação do nosso PTS com um exemplo clínico, fictício, criado 
para este curso e baseado em inúmeras situações tratadas no território ou em supervisões 
de sociodramas pedagógicos.

Caso para discussão
Uma equipe de NASF que opera na zona norte de São Paulo, na UBS Parque da Alta Vista, 
situada no extremo norte do município de São Paulo, é demandada a atender um caso. Nessa 
unidade há 6 equipes de Saúde da Família que operam há 10 anos.

A UBS está situada numa região com poucos recursos urbanísticos e poucos equipamentos 
sociais, num território violento, com chacinas e violência contra a mulher. 

O caso é o seguinte:
Uma senhora, de nome Marlene, visivelmente preocupada, que mora com duas filhas jovens, 
depois de anos de acompanhamento, conta para um ACS que a filha de 14 anos, chamada 
Pilar, anda metida com uma turma de adolescentes que fumam maconha.

Ela nunca imaginaria que isso pudesse acontecer. “Por causa da droga ela se tornou um ver-
dadeiro demônio, responde a tudo que a mãe manda, não quer ir ao culto”.

O pastor ofereceu ajuda e disse também ter o contato de uma comunidade terapêutica em 
Cajamar, mas ela não quer saber de nada. E a situação está piorando, pois essa mãe ficou 
sabendo que a filha namora um “neguinho que frequenta terreiro de umbanda”.

A senhora tem um aspecto de desespero, está gorda e avermelhada. Ela tem outra filha, 
Gertrudes, de 17 anos, que é boazinha, mas está grávida de 4 meses. Ela não teve tempo de 
cuidar desta filha, pois vive atormentada com as maldições da menor que “a única coisa que 
faz é ir para a escola e não ajuda nada em casa, só quer ficar fumando droga por aí”.

A senhora já levou esse problema para a escola e a menina está prestes a ser expulsa.

Ela tem outro filho “mais escuro” que casou há pouco tempo com uma moça também mulata. 
Eles moram na zona Leste da cidade. Ela trabalha como recepcionista num consultório den-
tário e ele numa oficina mecânica. À noite, o rapaz faz curso técnico em mecânica e a moça 
faz técnico em enfermagem.

O pai, que é negro, também mora na zona Leste. Casou-se com outra mulher que já tinha 
uma filha de 13 anos e juntos têm um menino de 3 anos. Os dois são negros e frequentam 
terreiros de Umbanda.
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Alguns dados da história dessa família foram colhidos na conversa com as equipes de ESF, 
através de visitas ao domicílio, outros no primeiro encontro com a família.

Chegando à casa, a psicóloga do NASF e a ACS se apresentam como pessoas do posto de 
saúde. São recebidas num pequeno cômodo da casa e sentam-se para conversar com dona 
Marlene e a filha mais velha, Gertrudes; a adolescente Pilar chega depois. Elas dizem que 
vieram conhecer a família e se estabelece um grupo.

A casa é humilde, mas organizada e limpa. As panelas brilham e há uma ordem que contradi-
toriamente não se consegue ordenar. 

A psicóloga escuta, faz circular a palavra e solta a primeira proposição como interpretação da 
situação e, ao mesmo tempo, acolhimento do sofrimento expresso.

Ela diz: “vejo que a senhora se preocupa muito, pois tem de cuidar de todo mundo, mas não 
consegue cuidar de si. Angélica, a ACS, poderá passar novamente para agendar uma consulta 
médica para a senhora e depois vamos continuar”. Mesmo com poucas palavras a adolescen-
te estabelece um clima de empatia com a ACS e presta atenção nas palavras da psicóloga.

Elas já lançaram a primeira proposição do PTS que visa, ao mesmo tempo, desestruturar o 
grupo e acolher o sofrimento emergente.

A consulta proposta, além de expressar a preocupação pela saúde da senhora, visa introdu-
zir uma cunha no grupo familiar.

As profissionais percebem que a mãe é a líder do grupo, que tem um conflito de difícil re-
solução entre modos opostos de ver o mundo: uma parte da família é evangélica e a outra 
frequenta terreiro de Umbanda.

Elas percebem que o grupo deposita na adolescente mais nova o conflito familiar e, por cau-
tela, não propõem mais nada no momento. Elas dizem que fazem parte de uma equipe, que 
irão pensar de que maneira podem ajudá-los e que em breve voltarão para outro encontro.

As pessoas aceitam e corporalmente demonstram a vontade de expressar-se mais. Elas per-
guntam para Gertrudes, a moça grávida, se ela não gostaria que a acompanhassem até o 
posto e, com reticências, a moça aceita, aparentemente. 

Elas dizem para pensar a respeito que noutra oportunidade tratarão disso.

Na reunião de equipe é discutida a necessidade de comunicar-se com a escola para que a 
menina não seja expulsa e pensam em propor alguma atividade cultural para a moça. Além 
disso, indagaram a respeito das dificuldades da filha mais velha em não querer fazer pré-na-
tal, sobre o pai e o irmão mais velho que saiu da endogamia.

Outro ponto crítico é a situação da menina Pilar: Que aconteceria se ela fosse internada 
numa comunidade Terapêutica? Que vínculos ela desenvolveria no local? Que aconteceria na 
sua vida escolar e amorosa?
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No caso da mãe, ela poderia se beneficiar das caminhadas de hipertensos. Alguns pacientes 
deprimidos e pessoas discriminadas por diversos motivos na comunidade participam das ca-
minhadas, além de tomar antidepressivos por um tempo, produto de outros PTSs.

Mas qual é o momento e a maneira para formular cada proposta?
As pessoas que estão conduzindo o caso perceberam que havia algum problema difícil de de-
tectar naquela hora e não insistiram na necessidade de iniciar logo o pré-natal, pois percebe-
ram que a menina grávida resistiria a qualquer aproximação. No início do primeiro encontro, 
a menina Pilar de 14 anos não estava no grupo, quando a mãe falou da maconha da filha. A 
menina participou da discussão e estabeleceu um bom contato, mas nem a psicóloga, nem a 
ACS tocaram no assunto. Só pediram um tempo para discutir o caso na equipe e voltar para 
outro encontro depois da consulta médica.

As pessoas desenvolvem relações com vários membros da equipe às vezes depositando afe-
tos e formulando demandas diferentes com cada um.  Daí a importância da discussão em 
equipe para acompanhar, avaliar e calibrar cada projeto em sua singularidade.

Que comentários você têm a fazer sobre este caso?
Como você continuaria o PTS?

Outro exemplo interessante de ser revisitado é o caso citado na Clínica Peripatética, no capí-
tulo “A potência terapêutica do agente comunitário de saúde”.

Neste vemos como um PTS pode ser operado por uma agente comunitária e acompanhado 
por toda a unidade de saúde. A ACS, numa visita domiciliar, encontra uma senhora com quatro 
filhos, um deles deficiente, sentados à mesa no momento em que se está servindo Racumin.

Ela disse que o marido tinha sido assassinado “de morte matada”, que tinha perdido o em-
prego e acabara de receber a ordem de despejo da casa onde morava.

A ACS recolheu o raticida, chamou a vizinha e pediu para ela permanecer cuidando da família 
até seu retorno do posto de saúde. 

Chegando na UBS, falou com o médico de sua equipe, mas este se recusou a cooperar argu-
mentando que ele não era psiquiatra. 

Falou então com o diretor da unidade da UBS, que telefonou para o Conselho Tutelar. O 
conselheiro que atendeu o telefonema disse não poder atender no momento, pois estava 
com muito trabalho. Procuraram então o Centro de Defesa dos Diretos da Criança e do Ado-
lescente (CEDECA) da região. Um monitor do CEDECA compareceu prontamente e propôs 
batalhar abrigo para as crianças e pediu para a ACS conseguir uma internação para a mãe.
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Era já fim de tarde, a UBS fechava às 19 horas, as pessoas da equipe de saúde mental es-
tavam num curso ou em outras tarefas com os seus celulares desligados, mas ela disse ao 
representante do CEDECA que recusava sua proposta, que não era isso que tinha aprendido 
em anos de trabalho. 

Voltou para a casa da família, pediu mais apoio dos vizinhos e foi conversar com a dona do 
supermercado local, que doou cestas básicas por um bom tempo, desde que não fosse divul-
gado no bairro. Voltou para a casa da família com a cesta básica e pediu mais um tempo. Foi 
visitar os donos do imóvel e conseguiu suspender a ordem de despejo.

Na semana seguinte, propus a ACS fazer uma visita conjunta – depois de tudo, a clínica nos 
ensina que os melancólicos se suicidam quando estão eufóricos ou quando se sentem com 
energia para cometer o ato –, mas não foi possível porque estava a mãe trabalhando numa 
fábrica local.

Como podem observar, foi elaborado um PTS por uma única pessoa e contrariando todos os 
dispositivos formais: o médico da equipe, o conselho tutelar e o CEDECA.

Na época não existiam os CAPS e nem os CREAS, não havia SUS na cidade de São Paulo e, no 
entanto, todos os atendimentos eram realizados em rede, pois as redes se gestam, se pro-
duzem, mesmo nos locais onde há serviços da RAPS.

Que comentários você pode fazer a respeito deste caso?
Que relação você faz com a sua prática?
Construa uma breve narrativa a respeito de algum caso que você 
conheça e que tenha a ver com a construção e acompanhamento 
do PTS.

Onze proposições para construção de um PTS
1. Todo pessoa atendida deve ser considerada primeiro como um cidadão, embora com po-

der contratual muitas vezes menor. Toda pessoa antes de ser um paranoico, dependente 
de drogas ou deprimido é um cidadão.

2. Devem ser priorizados os casos de maior gravidade. A saúde mental praticada nas UBSs 
que operam com a Estratégia de Saúde da Família possui na sua equipe de trabalho um 
membro que é, ao mesmo tempo, membro da organização sanitária e membro da comu-
nidade. A Estratégia de Saúde da Família possui uma grande capilaridade e seus funcioná-
rios conhecem situações que não chegam aos serviços tradicionais de saúde mental, pois, 
apesar da gravidade e de intenso sofrimento, não procuram ajuda. 

3. A partir do acolhimento realizado na UBS ou no domicílio, a parceria saúde mental/saúde 
da família procura uma relação de força, de afeto, de aproximação, de empatia, conheci-
da como vínculo.
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4. A equipe procurará abandonar a noção ou ideologema* de família desestruturada e pro-
curará observar o grupo familiar, suas regularidades,  seus líderes, seus excluídos, etc.

5. O Matriciamento se opera mediante a parceria das equipes de saúde mental ou de NASF 
e a equipe da Estratégia de Saúde da família: o paciente ou o grupo de usuários é res-
ponsabilidade das duas equipes. E essa parceria não é dada por decreto, é preciso ser 
construída.

6. Não dar sermões e entender a redução de danos como uma ampliação da vida. Todo 
usuário em uso problemático de drogas tem alguém na família ou no seu entorno que 
pede e insiste para ele parar. Daí a importância de não focar na droga, mas nas pessoas, 
sua biografia e suas potencialidades. 

A Redução de Danos é política e uma prática de saúde criada para atingir pessoas que não 
acessam aos serviços de saúde.

Como diz o Guia de Saúde Mental (BRASIL, 2013) – atendimento e intervenção com usuá-
rios de álcool e outras drogas, editado pelos Caminhos do Cuidado (este guia consta na 
bibliografia): “Redução de Danos é uma estratégia utilizada para aumentar a qualidade 
de vida das pessoas”. A estratégia está fortemente baseada no estabelecimento de vín-
culo de confiança e empatia entre profissionais da equipe de saúde e o usuário. A prática 
de RD é construída conjuntamente – não é imposta pelos profissionais de saúde –, e tem 
como objetivo a diminuição de malefícios à saúde relacionados aos hábitos de vida dos 
sujeitos. 

No contexto da Estratégia de Saúde da Família podemos reduzir danos em diversas situa-
ções: pessoas que têm diabetes e/ou hipertensão, por exemplo, podem ser orientadas 
à substituição de alimentos. No que tange ao cuidado de pessoas que usam drogas, o 
trabalho segue na linha de atenuar os agravos relacionados ao uso de drogas e buscar 
construir, conjuntamente, um modo de viver mais saudável.

Enfatizamos que a atenção básica já possui ferramentas que podem ser utilizadas para 
desenvolvermos estratégias de redução de danos, tais como a escuta, o acolhimento, o 
vínculo e o acompanhamento ao longo do tempo, pensando no usuário de uma maneira 
integral.  

7. Neste sentido, a Redução de Danos pode ser utilizada como estratégia para beneficiar as 
pessoas que usam drogas de modo compulsivo e até suicida e diminuir riscos decorrentes 
da exposição dessas pessoas a diversos riscos. 

Quando uma pessoa está com problemas envolvendo consumo de drogas, é possível que 
essa dificuldade tenha uma série de fatores. Portanto, para utilizarmos a estratégia da 
Redução de Danos é importante perguntar para o usuário que solicita ajuda quais male-
fícios o consumo de drogas está lhe causando e como poderíamos diminuir ou eliminar 
alguns deles. Uma pessoa que está em uma relação dependente de uso de drogas muitas 
vezes não quer, não pode ou não consegue simplesmente parar de usá-las, e é preciso 
que, mesmo assim, estejamos dispostos a ajudá-la a cuidar de sua saúde da melhor ma-
neira possível.
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Um comitê de especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) adotou a expressão 
Redução de Danos em 1993. A Estratégia da Redução de Danos se demonstrou eficaz no 
seu início, quando se ofertavam seringas aos usuários de drogas injetáveis (UDI). 

Em São Paulo, o PROAD/UNIFESP (Programa de Orientação e Assistência ao Dependen-
te, Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica, Escola Paulista de Medicina, Uni-
versidade Federal de São Paulo) realizou uma experiência de substituição de crack por 
maconha. O resultado foi que 68% dos pacientes avaliados conseguiram parar de usar 
crack e muitos pararam também de usar maconha. 

Segundo Labliaglini (2000), além de fazer a substituição, esses pacientes avaliados volta-
ram a trabalhar, namorar, estudar, etc.

Para saber mais sobre isso veja Caminhos do Cuidado. Dis-
ponível em  http://www.caminhosdocuidado.org/wp-content/
uploads/2014/02/guia_saude_mental-2ed-web.pdf

É muito comum que pessoas que usam drogas tenham dificuldade de procurar ajuda nos 
serviços de saúde, pois temem que sejam internadas, presas, ou que recebam alguma 
repreensão do profissional de saúde por serem usuárias. 

A Redução de Danos é uma estratégia muito eficaz para produzir vínculos, já que, quan-
do pensamos em redução de danos, não julgamos unilateralmente o que é melhor para 
o usuário, mas construímos junto com ele o que ele pode fazer para melhorar a sua vida 
sem que isso envolva, necessariamente, parar completamente de usar drogas.

No entanto, existem inúmeras maneiras de fazer Redução de Danos. Essa prática não 
se limita à troca de seringas, de cachimbos, de drogas mais nocivas por drogas menos 
prejudiciais, de hidratação para diminuir os riscos de usar drogas sintéticas ou ao uso de 
camisinha.

8. O PTS é como uma flecha propulsora, mas para ser certeira precisa contar com o conheci-
mento e a participação dos usuários. Só pode ser construído com eles.

Como diz Tykanori (Projeto Terapêutico Singular in https://ares.unasus.gov.br/acervo/
handle/ARES/1834) é preciso considerar as demandas, as necessidades e projetos poten-
cializadores. 

9. É preciso elaborar uma cartografia para cada grupo familiar ou cada usuário. Na expe-
riência do Projeto Qualis, falávamos em um Projeto de Saúde Mental para cada família 
ou pessoas. Essa cartografia visa ampliar o mundo das pessoas, produzir repetições que 
provoquem pequenas diferenças. A cartografia é um mapa em movimento e opera em 
plano inconsciente ou com vários componentes da subjetividade e nos orienta na avalia-
ção passo a passo de cada sujeito singular. 

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
https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/1834
https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/1834
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Singular não é oposto a coletivo e nem sinônimo de individual. Daí a importância dos gru-
pos e das atividades coletivas e comunitárias. Como afirmou Ouri (2009) nos seminários 
realizados sobre sua experiência com psicóticos graves: o coletivo é uma máquina de 
produzir singularidades.

Se comparado com tratamentos particulares os recursos dos serviços territoriais, são 
muito mais ricos.  

10. Às vezes um PTS pode ser enunciado de uma vez, como no segundo caso narrado, mas 
em outras é preciso muito tempo até alcançar alguma mudança. As pessoas se vinculam 
afetivamente, mas, de acordo com Baremblitt (1996), depois repetem relações vividas 
anteriormente e as equipes as suportam, até que essa repetição produza pequenas dife-
renças que irão dar curso a mudanças insólitas.

11. Quando as pessoas adentram nas histórias de vida de nossos usuários, começamos a en-
tender porque numa explosão mental a pessoa busca resolver sua insuportável situação. 
Podemos entender porque um jovem rompe com sua família ou porque outro se tornou 
usuário suicida de drogas ou porque rouba. 

No entanto, é muito mais difícil entender porque uma pessoa deixa de ser agressiva, ou 
trabalha ou estuda mudando o padrão de uso ou encontrando maneiras de viver no bair-
ro e não no hospital psiquiátrico.

Neste ponto é fundamental, quando elaboramos um PTS, que tenhamos curiosidade pe-
las mudanças quase imperceptíveis. 

E, avaliando a praticidade e a potencialidade de medidas simples, pensemos na diferença, 
em se tratando de uma criança que fica sem os pais por qualquer razão, entre ficar com 
um parente ou um vizinho e ir para um abrigo. Ou a diferença entre tratar uma mulher em 
surto puerperal com apoio das equipes e da comunidade, em vez de separá-los com uma 
internação. Os cuidadores de casos complexos em ambientes complexos vão criando uma 
espécie de alegria do diverso. Dessa maneira é mais fácil lidar com o sofrimento humano 
e nos sentimos mais livres para projetar processos terapêuticos plenamente singulares.
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GLOSSÁRIO:
IDEOLOGEMA
Componente mínimo de uma ideologia; componente irredutível, dentre outros, de uma con-
vicção, fé, ideal, idealização.

Fonte: http://bemfalar.com/significado/ideologema.html

SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA
“A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pessoas 
ao sistema de Saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado em saúde mental. Neste 
ponto de atenção, as ações são desenvolvidas em um território geograficamente conheci-
do, 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” (BRASIL, 
2013. p. 19).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Bá-
sica. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013. 

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR
“O PTS é um plano de ação compartilhado composto por um conjunto de intervenções que 
seguem uma intencionalidade de cuidado integral à pessoa. Neste projeto, tratar das doen-
ças não é menos importante, mas é apenas uma das ações que visam ao cuidado integral. 
Um Projeto Terapêutico Singular deve ser elaborado com o usuário, a partir de uma primeira 
análise do profissional sobre as múltiplas dimensões do sujeito. Cabe ressaltar que esse é 
um processo dinâmico, devendo manter sempre no seu horizonte o caráter provisório dessa 
construção, uma vez que a própria relação entre o profissional e o usuário está em constante 
transformação” (BRASIL, 2013, p. 33).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Bá-
sica. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013. 176 p. il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 34).

http://bemfalar.com/significado/ideologema.html
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MATRICIAMENTO
“Matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir saúde em que duas ou 
mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de interven-
ção pedagógico-terapêutica. No processo de integração da saúde mental à atenção primária 
na realidade brasileira, esse novo modelo tem sido o norteador das experiências implemen-
tadas em diversos municípios, ao longo dos últimos anos. Esse apoio matricial, formulado 
por Gastão Wagner Campos (1999), tem estruturado em nosso país um tipo de cuidado cola-
borativo entre a saúde mental e a atenção primária. Tradicionalmente, os sistemas de saúde 
se organizam de uma forma vertical (hierárquica), com uma diferença de autoridade entre 
quem encaminha um caso e quem o recebe, havendo uma transferência de responsabilidade 
ao encaminhar. A comunicação entre os dois ou mais níveis hierárquicos ocorre, muitas ve-
zes, de forma precária e irregular, geralmente por meio de informes escritos, como pedidos 
de parecer e formulários de contrarreferência que não oferecem uma boa resolubilidade. 
A nova proposta integradora visa transformar a lógica tradicional dos sistemas de saúde: 
encaminhamentos, referências e contrarreferências, protocolos e centros de regulação. Os 
efeitos burocráticos e pouco dinâmicos dessa lógica tradicional podem vir a ser atenuados 
por ações horizontais que integrem os componentes e seus saberes nos diferentes níveis 
assistenciais.

Na horizontalização decorrente do processo de matriciamento, o sistema de saúde se rees-
trutura em dois tipos de equipes:

• equipe de referência;

• equipe de apoio matricial.” (CHIAVERINI, 2011, p. 13).

CHIAVERINI, D. H. (Org.) et al. Guia prático de matriciamento em saúde mental. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde: Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva, 2011.

TERRITÓRIO EXISTENCIAL
“Atenção Básica prima pela organização territorial dos serviços de Saúde. A concepção de 
território com a qual iremos trabalhar engloba a dimensão da subjetividade e contribui para 
enriquecer as possibilidades de abordagens de território no campo da Saúde. O território é 
um componente fundamental na organização dos serviços da Atenção Básica, pois é a partir 
deles que se estabelecem limites geográficos e de cobertura populacional que ficam sob a 
responsabilidade clínica e sanitária das equipes de Saúde. Mas a noção geográfica de territó-
rio, enquanto espaço físico com limites precisos, não é suficiente para dar conta da sociodi-
nâmica que as pessoas e os grupos estabelecem entre si.

A noção de território-vivo, de Milton Santos, considera as relações sociais e as dinâmicas de po-
der que configuram os territórios como lugares que tomam uma conotação também subjetiva.
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Na Saúde também utiliza-se a concepção de territórios existenciais de Guattari (1990). Os ter-
ritórios existenciais, que podem ser individuais ou de grupo, representam espaços e proces-
sos de circulação das subjetividades das pessoas. São territórios que se configuram/descon-
figuram/reconfiguram a partir das possibilidades, agenciamentos e relações que as pessoas 
e grupos estabelecem entre si.

Incorporar a concepção de territórios existenciais implica considerar não apenas as dimen-
sões subjetivas daqueles que são cuidados, os usuários, mas também a subjetividade dos 
Trabalhadores de Saúde. E trabalhar com saúde pressupõe que os próprios trabalhadores de 
Saúde permitam deslocamentos em seus territórios existenciais, já que a principal ferramen-
ta de trabalho em saúde mental é a relação” (BRASIL, 2013, p. 34).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Bá-
sica. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental.  Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013.


