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Apresentação

• Conceitos integradores PTS:

– Complexidade

– Vulnerabilidade

– Singularidade

– Co-produção

• Como fazer?

Caso –Guia
Família com Criança com SCZ
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Conhecendo Esperança...
A Agente de Saúde Felicidade trabalha há 13 anos na Unidade de Saúde Maria Felipa. A mesma estava andando 
pela área e verificou a chegada e uma nova família na sua área. A mesma bateu na porta e conheceu Liberdade. 
No cadastro da família, Felicidade descobriu que:

Pai: 
Inocêncio

Mãe: 
Liberdade

Criança 7 
anos: Lua

Criança 3 
anos: Sol

Criança 1 
ano e meio: 
Esperança

Fumante, hipertenso, está acima do peso e faz uso de álcool nos finais de semana. Teve uma b
reve internação há 10 meses, por pressão alta devido ao stress. Não tem parentes na cidade.

Era manicure, parou de trabalhar quando a filha nasceu. Faz uso de plantas medicinais e não refere nen
huma doença. Ao ser questionada sobre tratamento psiquiátrico, a mesma riu e disse: “Não, mas já já i
sso pode acontecer!” E deu em sequência um sorriso que demostrava nervosismo. Não tem parentes n
a cidade.

Lua e Sol não estão na escola, pois estavam estudando na outra cidade e ainda vão tentar uma vaga na 
escola do bairro. No bairro que morava não tinha Unidade de Saúde e Liberdade não se lembra da últi
ma vez que as crianças tomaram vacinas. Felicidade pediu o cartão das crianças, mas Liberdade não en
controu nas caixas da mudança, mas se comprometeu em procurar. 

Tem SCZ detectada no nascimento. Liberdade não se lembra de ter tido ZIKA, mas o seu esposo teve al
guns meses antes de ela engravidar. Só começou tratamento quando a criança tinha seis meses. Primei
ro foi fisioterapia, depois conseguiu fonoaudiologia e terapia ocupacional, mas agora está sem fazer na
da. Estava deitada em um quarto escuro, sem brinquedos e virada para parede.
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“Eu não sei por 
onde começar!”

“Esse caso é muito 
complexo! 

Precisaria de um 
serviço inteiro só 
para atender essa 

família!” 

“Como cuidar de 
tanta gente e tanto 

problema ao 
mesmo tempo?”



“Dividir para compreender ou integrar 
para resolver?”

• Limites das 
intervenções 
disciplinares, 
focalizadas e restritas 
ao individuo;

• Acionamento de 
distintos saberes, 
disciplinas, papéis e 
habilidades.



O “caso complexo” exige PTS!

• Em geral, quando se destaca um caso para a formulação de um PTS, isso
ocorre porque já houve um investimento da equipe na problemática e não
se obteve o resultado esperado. Esse é o modo mais comum de definição
do caso complexo.

• Resposta complexa à necessidade complexa:

– Ofertar contatos, encontros, momentos de conversa, seja nos espaços do
serviço, na rua ou no domicílio das pessoas (Compreensão do contexto e
vínculo!).

• Tal abertura não configura-se como uma questão ética “politicamente
correta”, mas também uma questão de saber, de técnica, de capacidade
de análise e de visão estratégica.

Fonte: Oliveira, Gustavo Nunes de . O Projeto terapêutico como contribuição para a mudança das práticas de saúde [Dissertação 
de Mestrado] Unicamp: Campinas, SP, 2007.



Caso de Esperança...

Na reunião da equipe verde, a enfermeira Flora, a médica Liz e os

demais integrantes da equipe e do NASF ficaram sabendo da história d

e Liberdade e sua família e iniciaram a construção do Projeto

Terapêutico Singular da família elencando as primeiras condutas:

1. Contato com a vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde

para informar a chegada de Esperança na área (RESP) e atualizar

informações sobre a família ;

2. Visita domiciliar: conhecer história, necessidades da família, 

buscar informações sobre as condições de saúde das crianças e os

exames e relatórios de Esperança (*contato com secretaria do outro 

municipio) e orientações sobre a estimulação da criança;

3. Estimular a participação da família nos grupos ofertados pela 

unidade



Caso de Esperança...

4. Realizar encaminhamento de Esperança para o Centro 

Especializado em Reabilitação (CER); 

5. Orientar que Liberdade procure a diretora da Escola Municipal 

Horizonte (PSE)- Matrícula das crianças;

6. Discutir com o Centro de Referência em Assistência Social 

(CRAS), a possibilidade de Benefício de Prestação Continuada (BPC)  

para a família e o Passe Livre

7. Rediscutir o caso na próxima reunião para acompanhar as 

pactuações, bem como para definir a profissional de referência. 



• Merhy (1998)- Mudança na produção do cuidado: o
profissional de saúde pode ser, ao mesmo tempo, operador do
cuidado e gestor do cuidado.

• Oliveira (2007) – Deslocamento do objetivo de “cura como
norma ideal” para a emancipação, delineando uma nova
projetualidade: a ‘produção de vida’, a ‘invenção de saúde”

O “caso complexo” exige PTS!
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“A gente se sente muito 
impotente diante dessa 
situação. Não dá para a 
saúde responder  por 

tudo!” 

“Ela está em risco! 
Suas compreensões 

limitam as 
possibilidades de 

cuidado.” 

“É impossível 
ter saúde 

vivendo nessas 
condições...”

“Retirantes” Cândido Portinari



Co-gestão do processo terapêutico de indivíduos ou 
coletivos em situação de vulnerabilidade.

Vulnerabilidade:
Resultado da interação de
conjunto de variáveis que
determina a maior ou menor
capacidade dos sujeitos se
protegerem de um agravo,
constrangimento,
adoecimento ou situação de
risco.

F o nt e :  A yr e s  J R C M .  O  c o n c e i t o  d e  vu l n e r a b i l i da de  e  a s  p r á t i c as  d e  s a ú d e  ( . . . )  I n :  C ze r e s n i a D ,  F r e i t as  C M ,  

o r g s .  P r o m o ção  d a  s a ú d e :  c o n c e i to s ,  r e f l exõ es ,  t e n d ê nc i as .  R i o  d e  J a n e i r o :  F i o c ru z ;  2 0 0 3 .  p . 1 1 7 - 39 .

Caso Família 
Esperança



“O projeto Terapêutico tem de saída uma complicação: ser ao 
mesmo tempo singular e coletivo” (Lancetti, 2009)

• Necessidades de saúde são individualmente sentidas e são biológica e
socialmente determinadas; sua atenção, satisfeita socialmente é o sinal de
seu reconhecimento (Stotz, 2004).

• Articulação de uma rede de suporte que envolva atores familiares,
comunitários e da rede de serviços intra e intersetorial.

• Acolher as necessidades e limitações dos usuários e estar disposto e
aprender a escutá-las, mesmo sabendo das limitações para resolução.

Fonte: LANCETTI, Antônio. Clínica Peripatética. São Paulo: Hucitec, 2009. STOTZ, E. N. Os desafios do SUS e a Educação Popular: 
uma análise baseada na Dialética da Satisfação das Necessidades de Saúde. In: Ver – SUS Brasil: caderno de textos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004.



• VISITA DOMICILIAR- Flora (Enf.), Liz (Méd) e Felicidade (ACS)
• Liberdade logo pegou os exames e a caderneta das crianças para mostrar as profissionais. 

• Flora pegou os exames, agradeceu e informou que antes gostaria de conhece-la melhor. 
Liberdade pareceu envergonhada, como se não esperasse aquela abordagem. Liz então
perguntou como tinha sido a mudança, informando na sequencia que havia se mudado fazia
pouco tempo e que foi um caos na sua vida, que achou que ia perder o cachorro no meio de 
tanta tralha! Todas riram da forma como Liz falou e conversaram rapidamente como era 
mesmo difícil mudar-se de casa. 

• Liz analisou todos os relatórios e documentos (desde o pré-natal até o acompanhamento de 
Esperança, Sol e Lua): não repetir perguntas (famílias muito acessadas).

• Inocêncio não ajuda nos cuidados da casa e das crianças, com trabalho trabalho estressante. 
Liberdade acha que ele está sofrendo, mas não consegue ajudá-lo. Chorou muito durante a 
visita.

• Equipe pegou uma cópia do Relatório do Centro de Reabilitação para levar para reunião de 
matriciamento com o NASF, que tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, 
pois muitos termos não eram compreensíveis

Conhecendo Esperança...



• VISITA DOMICILIAR- Flora (Enf.), Liz (Méd) e Felicidade (ACS)

• Orientações simples para estimulação da criança:
– Deixar Esperança na posição prono com a ajuda de um recurso de baixo custo

chamado “calça da vovó” para favorecer a simetria corporal e a estimulação;
– Brincar com Esperança, ofertando brinquedos na linha média e estimulando o

manuseio;
– Conversar com Esperança durante os momentos de cuidado (banho, alimentaç

ão, vestir, etc)., sempre explicando a filha o que estavam fazendo, estimulando
-a a ajudar quando possível, falando sobre as partes do corpo, sobre o que iria
comer, etc.

• Informada data de Consulta de Acompanhamento do Crescimento e
Desenvolvimento (“puericultura”) das crianças en conjunto com o
NASF;

• Profissional de referência: Flora (enfermeira)

Conhecendo Família Esperança...
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“Dom Quixote e 
Sancho Pança” 
Assis Costa

“No outro caso 
a gente fez 

assim, mas com 
esse parece 
que não dá 

certo!” 

“Cada cabeça é 
mundo e isso 

dificulta o 
nosso 

trabalho!” 



“A singularidade é a razão de ser do 
projeto terapêutico”

• Em função de um ser humano singular ou coletivo singular, é
determinada a ação de saúde oferecida para alcançar o
objetivo de produzir Saúde. Afinal, “não se trata igual o
diferente”.

• O termo singular remete à diferença, contexto singular, não
passível de reprodutibilidade e, portanto, menos sujeitado a
processos de captura por processos padronizados (Campos,
2000).

– É importante ressaltar que quando se “focaliza” um indivíduo no PTS,
não se deve fazer disto um “recorte” que descontextualize o sujeito de
sua realidade.



“CONSIDERÃÇÕES SOBRE A CLÍNICA 
QUE PRODUZ O PTS”

• Campos (2003) aponta o vínculo como recurso terapêutico.

• Todos os profissionais das equipes de saúde podem participar ativamente
e produtivamente (e sem subalternização de seus papéis e proposições)
na formulação, na implementação e na avaliação de projetos terapêuticos.

• Profissional de referência: maior vínculo, responsabilização e função de
gestão do cuidado.

Fonte: Campos GWS. Saúde Paidéia, 2003 APUD Oliveira, Gustavo Nunes de . O Projeto terapêutico como contribuição para a mudança das 

práticas de saúde [Dissertação de Mestrado] Unicamp: Campinas, SP, 2007.



• (Antes do atedimento – Recepção) Lua e Sol estavam desenhando e pintando na
mesinha infantil e Liberdade estava sentada no canto da sala com Esperança no 
colo (estava coberta com uma manta, apesar do calor): estigma.

• (No atendimento) Atendimento das três crianças juntas (avaliação de cada uma e 
orientações), com tatame e brinquedos na sala. 

• Durante a brincadeira, Lua (7a) contou que a mãe não a deixava brincar com
Esperança, pois ela é “doentinha”. Bento perguntou como é brincar com a irmã e
iniciaram uma conversa sobre a importância do brincar para todas as crianças de
uma forma leve e descontraída e posteriormente abordaram sobre estigma.

– Liz, tentando finalizar essa orientação naquele momento, falou: “É isso. Ainda
precisamos aprender a conviver com deficiência e Esperança vai nos ensinar muito! Pode
ser que aconteça de ela ser discriminada, como Lua falou, mas precisamos cuidar para
que essa possa viver uma infância feliz e participativa dentro das possibilidades dela”.

• Orientada sobre inclusão na comunidade (parquinho e atividades) e na creche
(EqSF e NASF ajudarão no processo de inclusão escolar)

Caso Esperança...
Atendimento compartilhado na unidade
Liz (médica), Bento (fisioterapeuta) e Pérola (terapeuta ocupacional)



“Quem tem a 
saída para os 

problemas dos 
nossos 

pacientes?”
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“Moisés” Frida Kahlo

“Como é que 
vai melhorar 

assim? Ele não 
se ajuda...”

“Ele sabe o que 
precisa fazer, mas 

não faz!”



“CO-PRODUÇÃO SE DÁ COM COMPARTILHAMENTO 
DE SABERES, PARTICIPAÇÃO E RESPEITO A AUTONOMIA 

DOS SUJEITOS”

• A atuação pela via do PTS pressupõe o reconhecimento de
uma capacidade/poder das pessoas interferirem na sua
própria relação com a vida e com a doença.

• Projetos terapêuticos definidos de forma externa 

resultados serão ou a desresponsabilização ou o
adoecimento dos sujeitos envolvidos.

Fonte: Linassi, Jordana e Colaboradores. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR: Vivenciando Uma Experiência de Implementação.
Revista Contexto e Saúde, v. 10, n. 20, 2011.



Co-produção

• Demanda da equipe a operação

com menor possibilidade de
certezas e maior abertura
para a negociação, algumas

vezes inclusive, de seus próprios
modos de ver o mundo e os
processos de adoecimento e de
produção de saúde.

Fonte: Linassi, Jordana e Colaboradores. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR: Vivenciando Uma Experiência de Implementação.
Revista Contexto e Saúde, v. 10, n. 20, 2011.



• Inocêncio foi atendido pela Tulipa (psicóloga) e Liz (médica) 
à Inocêncio, que apresentava quadro de depressão. Hoje
está participando do cuidado das crianças, inclusive 
brincando e estimulando esperança.

– [Na conversa….] Inocêncio ficou envergonhado ao dizer: “É que a gente

que é homem não é criado para ajudar em casa, né doutora? Mas isso está
mudando. Os homens tem que entrar na linha e ajudar também.” Tulipa riu da 
forma como Inocêncio falou e concordou com ele, reforçando que o machismo da 
nossa sociedade só prejudicava as mulheres e se surpreendeu em estar tendo
essa conversa com Inocêncio.

• Esperança foi para o CER;

• Lua e Sol foram para a escolar, mas Esperança não foi para a  
creche;

• A família está sendo acompanhada no serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF) do CRAS; 

Caso Esperança...

Passados quatro meses…

Calça da vovó

Chocalho de garraf
a pet e grãos



AGINDO EM REDE

 Nenhum ponto de atenção isolado é capaz de oferecer
atenção integral;

 Nenhum profissional isolado é suficiente para o auxilio de
uma pessoa e família na construção de seus projetos de
vida;

Para uma rede resolutiva, os pontos de atenção 

devem se articular e comunicar em prol do 

cuidado da pessoa com deficiência



A realização de uma ação 
repercute em novas 

possibilidades para o PTS.  

Como fazer?

“Quais são os 
elementos a 

serem 
considerados em 

um PTS?”



1. Identificação completa; 
2. Localização territorial e elementos do 

território relevantes; ƒ
3. Arranjo Familiar – Representação Gráfica  

(*); ƒ
4. Queixa/Situação/Demanda com 

histórico relevante resumido; ƒ
5. Ações clínicas já realizadas; ƒ 
6. Avaliação das Vulnerabilidades; ƒ 
7. Pactuação dos Objetivos no caso 

(negociação das necessidades de saúde, 
entre equipe e entre equipe e usuário); ƒ 

8. Propostas de Intervenção com 
cronograma e responsáveis; ƒ 

9. Definição do Profissional de referência 
do caso; ƒ 

10. Definição de periodicidade de 
reavaliações do caso.

Roteiro para 
Discussão de 

Projeto 
Terapêutico 

Singular para 
indivíduos

(indivíduos em 
contexto)

PTSi

Fonte: Oliveira, Gustavo Nunes de . O Projeto terapêutico como contribuição para a mudança das práticas de saúde [Dissertação de 
Mestrado] Unicamp: Campinas, SP, 2007.



• Roteiro para 
Discussão de 

Projeto 
Terapêutico 

Singular para 
Coletivos 

• (áreas, grupos, 
comunidades 

em situação de 
risco/vulnerabil

idade)

PTSC

1. Justificar a escolha da área de risco/vulnerabilidade; ƒ 

2. Identificar e discutir o Problema e/ou Situação e/ou Demanda da área escolhida; ƒ

3. Aprofundar o entendimento do processo histórico-social da questão escolhida; ƒ 

4. Definir e discutir os Objetivos da Equipe;; ƒ 

5. Definir e discutir as ações possíveis para implementar o projeto de intervenção na área 
escolhida, definindo responsáveis e profissional de referência; ƒ

6. Identificar os sujeitos e as organizações (redes) potencialmente implicados com o 
projeto: usuários interessados, rede social e grupos com interesses contrariados (*); ƒ 

7. Criar um ou mais espaços coletivos de discussão em que a equipe abra possibilidades 
de conversa e pactuação (combinados) com os outros sujeitos e organizações 
interessados para discutir: o problema, os objetivos e as ações do projeto de 
intervenção proposto para a área escolhida; ƒ 

8. Rediscutir entre a equipe: o problema, os objetivos e as ações do projeto de 
intervenção na área de risco escolhida após a discussão e pactuação com os outros 
sujeitos potencialmente implicados no projeto e traçar estratégias para implementação 
das ações propostas. ƒ 

9. Criar momentos de avaliação da implementação do projeto entre a equipe e entre a 
equipe e os outros sujeitos implicados no projeto.



• Roteiro para 
Discussão de 

Projeto 
Terapêutico 

Singular para 
Coletivos 

• (áreas, grupos, 
comunidades 

em situação de 
risco/vulnerabil

idade)

PTSC

1. Justificar a escolha da área de risco/vulnerabilidade; ƒ 

2. Identificar e discutir o Problema e/ou Situação e/ou Demanda da área escolhida; ƒ

3. Aprofundar o entendimento do processo histórico-social da questão escolhida; ƒ 

4. Definir e discutir os Objetivos da Equipe;; ƒ 

5. Definir e discutir as ações possíveis para implementar o projeto de intervenção na área 
escolhida, definindo responsáveis e profissional de referência; ƒ

6. Identificar os sujeitos e as organizações (redes) potencialmente implicados com o 
projeto: usuários interessados, rede social e grupos com interesses contrariados (*); ƒ 

7. Criar um ou mais espaços coletivos de discussão em que a equipe abra possibilidades 
de conversa e pactuação (combinados) com os outros sujeitos e organizações 
interessados para discutir: o problema, os objetivos e as ações do projeto de 
intervenção proposto para a área escolhida; ƒ 

8. Rediscutir entre a equipe: o problema, os objetivos e as ações do projeto de 
intervenção na área de risco escolhida após a discussão e pactuação com os outros 
sujeitos potencialmente implicados no projeto e traçar estratégias para implementação 
das ações propostas. ƒ 

9. Criar momentos de avaliação da implementação do projeto entre a equipe e entre a 
equipe e os outros sujeitos implicados no projeto.

A identificação de problemas, pessoas 
chaves e pontos estratégicos em 

mapas auxiliam na compreensão do 
problema e tomadas de decisão.



Caso Esperança...

Em discussão de caso na reunião de equipe…

• Pérola (terapeuta ocupacional)  trouxe uma preocupação: os desafios para a 
entrada de Esperança na escola regular. 
– Felicidade (ACS) trouxe fala da vizinha: “Ela vai para a escola? Mas ela vai aprender? Você não

tem medo?” 
– Esmeralda (ACS) contou sobre a inclusão do seu filho com Síndrome de Down na escolar:

• Falou sobe a LDB  9394/96 e dos diversos decretos que garantem a inclusão da pessoa com 
deficiência , inclusive a atual “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva”;

• Abordou sobre o risco de superproteção e de como lidar com bullyng;
• Falou sobre a auxiliar de desenvolvimento infantil que participa das aulas na classe e do AEE –

Atendimento Educacional Especializado que hoje as escolas oferecem.

– Após o depoimento todos discutiram sobre os desafios e a importância da inclusão.

• Ações:
– Davi (odont.) e Gentil (nutrc.): semana pedagógica na escolar: oficina

“Diversidade na Escola e o Programa Saúde na Escola (PSE)”;
– Pérola (T.O.), Felicidade (ACS), Bento (fisio) e carpinteiro do território (Gil)                                                                       

– produção de cadeira adaptada para a escolar;
– Importante: Mensalmente a equipe informa à Secretaria de Saúde que                                                              

a família está sendo acompanhada na unidade e no CER.



GESTÃO DO CUIDADO

• Os desafios são grandes, mas... 
• com a superação do olhar fragmentado;

• com a compreensão de o cuidado é de responsabilidade de todos 
os profissionais de saúde (equipe) e de que 

• deve haver a participação e autonomia do usuário no projeto 
terapêutico e a 

• articulação das redes de suporte social...

O CUIDADO passa a ser RESOLUTIVO, integrado à 
ROTINA DE TRABALHO e TRANSFORMADOR DE 

VIDAS!!
Fonte: Brasil (2008) – Cartilha de humanização



Obrigada!

www.telessaude.ba.gov.br
CanalTelessaudeBA
@telessaudeba



Próxima Webpalestra!


