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RESUMO 

A Terapia Comunitária (TC) é uma intervenção proposta pelo Ministério da Saúde 

(MS) que contribui para o fortalecimento da Atenção Básica e dos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS), valorizando o modelo de atenção humanizada e a 

ampliação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). 

No município de Santos/SP, essa prática teve início em 2006, por meio da 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEAS), que financiou a formação inicial, 

oferecendo vinte e quatro vagas também a profissionais de nível universitário da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS).  Em 2009, foi realizado o segundo curso de 

formação, desta vez, com recursos financeiros da SMS, preenchendo setenta e duas 

vagas para profissionais da Saúde, Assistência Social e Educação, ficando a saúde 

com o maior número delas, pois se vislumbrava a ampliação da TC para toda a rede 

da Atenção Básica. No entanto, observou-se que a maioria dos terapeutas 

comunitários foi, paulatinamente, abandonando a execução de rodas no município 

de Santos. Além disso, mudanças nas equipes de gestão, fez com que a TC 

deixasse de ser enfatizada e priorizada. Esta pesquisa tem como objetivo investigar 

a representação da TC na SMS no momento atual, sob o olhar de gestores, 

terapeutas comunitários e representantes de equipes locais de saúde, na tentativa 

de analisar e compreender o movimento contínuo de diminuição de terapeutas 

comunitários no exercício dessa função. Busca-se perceber se a TC é reconhecida 

como instrumento de promoção de saúde e como prática integrativa complementar 

e, ainda, reconhecer sua repercussão junto às equipes de saúde.  Este estudo foi 

desenvolvido por meio da pesquisa qualitativa, sendo utilizados como instrumentais 

de coleta entrevistas e pesquisa documental. A análise das entrevistas foi feita 

através do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), escolhido por ter como 

característica a extração do pensamento coletivo e a representação social do tema. 

Os sujeitos da pesquisa foram três gestores, seis terapeutas comunitários e três 

chefias de unidade de saúde. A temática central é a TC e, a partir dela, foram 

estabelecidas conexões com eixos temáticos norteadores do SUS e com políticas de 

saúde relacionadas aos objetivos propostos. Assim, são apresentados como 

temáticas de aporte Cuidado e Promoção da Saúde, Integralidade e Educação 

Permanente, Educação Popular e Educação em Saúde e Práticas Integrativas e 

Complementares. Os resultados apontam que a diminuição das rodas de TC no 
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município pode estar atrelada à falta de incentivo por parte dos gestores locais, à 

concepção distorcida sobre promoção da saúde ligada à ideia de prevenção, ao 

desconhecimento das práticas integrativas complementares no SUS e à valorização 

do modelo de atenção centrado no médico. Desta forma, a continuidade e 

fortalecimento da TC estão diretamente relacionados à necessidade de 

investimentos em educação permanente como estratégia de discussão de práticas 

de cuidado dirigidas à integralidade e de promoção da saúde. 

Palavras-chave: Terapia Comunitária. Integralidade. Promoção da Saúde. Prática 

Integrativa Complementar. 
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ABSTRACT 

The Community Therapy (TC) is an intervention proposed by the Brazilian Unified 

Public Health System (SUS) which contributes to the strengthening of primary care 

and the principles of the Unified Health System (SUS), valuing the model of 

humanized attention and the expansion of National Policy for Integrative and 

Complementary Practices. In the municipality of Santos / SP, his practice has begun 

in 2006, through the Municipal Secretariat of Social Assistance, which funded the 

initial formation by offering twenty-four vacancies also to academic professionals 

from the Municipal Health Department. In 2009, It was performed the second 

fomation course, this time, with financial resources of the municipal health 

department, filling seventy-two vacancies for health professionals, social assistance 

and education, getting health with as many of them as it clearly showed the 

expansion of TC for the whole of primary care network. However, whether it was 

observed that most community therapists was gradually abandoning the wheels 

running in the city of Santos. In addition, changes in management teams, made the 

TC ceased to be emphasized and prioritized. This research has as objective 

investigate the representation of TC in Municipal Health Department at the present 

moment, from the perspective of managers, community therapists and 

representatives of local health teams in an attempt to analyze and understand the 

continuous movement of decreased community therapists in the exercise of that 

function. It seeks to understand whether TC is recognized as a health promotion tool 

and as an integrative practice addition and also recognize its impact from the health 

teams. This study was developed through of qualitative research, being used as 

instruments to collect interviews and documental research. The interview analysis 

was performed using the collective subject discourse method (DSC), chosen 

because it presents as characteristic the extraction of collective thought and the 

social representation of the theme. The study subjects were three managers, six 

community therapists and three heads of health facilities. The central theme is the 

TC and, from there, connections were established with guiding themes of the SUS 

and health policies related to the proposed objectives. So, they are presented as 

input of thematic Care and Health Promotion, Integrality and Permanent 

Education, Popular Education and Health Education and Integrative and 

Complementary Practices. The results indicate that the decrease in TC wheels in 
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the city may be linked to lack of encouragement by local managers, the distorted 

conception on health promotion linked to the idea of prevention, lack of 

complementary integrative practices in the SUS and the appreciation of the model 

focused attention on the doctor. In this way, the continuity and strengthening of TC 

are directly related to the need for investment in Permanent Education as a strategy 

discussion of care practices managed to Integrative and Complementary Practices. 

Keywords: Community Therapy. Integrality. Health Promotion. Complementary 

Integrative Practice. 
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APRESENTAÇÃO 

A presente pesquisa foi elaborada tendo como pano de fundo uma trajetória 

de 30 anos de trabalho em administração pública como assistente social, 

predominantemente na Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SMS) e na 

Atenção Básica.  

Em 2009, quando gerenciava uma Unidade Básica tive oportunidade, com 

outros funcionários, de receber o convite para participar do Curso de Formação de 

Terapeutas Comunitários, financiado por este órgão municipal e direcionado a 

profissionais de saúde de nível universitário com a finalidade de ampliar as ações de 

promoção de saúde.  

Desde o período desta formação e até os dias atuais venho aplicando 

semanalmente estas rodas comunitárias, reconhecendo a importância dessa 

formação e podendo observar significativas transformações nas pessoas que 

participam desses encontros. 

Porém, a maioria dos colegas capacitados, por motivos variados, ao longo do 

tempo foram deixando este trabalho, evadindo-se desta atribuição e provocando a 

consequente diminuição na prevalência da oferta deste serviço nos espaços da 

saúde, curiosamente, sem manifestação dos gestores a este respeito. 

A situação de instabilidade da Terapia Comunitária (TC) na SMS e o desejo 

de compreender este contexto de trabalho motivaram a elaboração desta 

dissertação, possibilitando refletir sobre os significados desta metodologia de 

trabalho em interface aos propósitos preconizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Que sentido tem a TC na SMS, particularmente, para os terapeutas 

comunitários, gestores e equipes da Atenção Básica? Que aspectos poderiam 

contribuir para que cada vez mais profissionais desistam de desempenhar o trabalho 

para o qual foram capacitados? Este cenário poderia ser modificado se houvesse 

apropriação da TC como diretriz governamental? Estes foram alguns dos 

questionamentos provocados por esta realidade e que serviram como alavanca 

propulsora à construção desta pesquisa. 

Este estudo foi composto, introdutoriamente, pela apresentação da TC, suas 

origens e seus propósitos e posteriormente abordou-se sobre o SUS, estabelecendo 

aspectos que conectam as preconizações desta política nacional à TC. Ao 
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estabelecer ligações e poder refletir sobre o SUS e a TC considerou-se relevante 

abordar temáticas específicas, relacionadas às inquietações originadas no cotidiano, 

como o que vem a ser  as ações de cuidado em saúde, a promoção de saúde, a 

integralidade, educação permanente, educação em saúde, educação popular e as 

práticas integrativas complementares. Essas temáticas foram inter-relacionadas e 

transformadas em subitens, compondo a fundamentação teórica desta dissertação.     

Este material pretende oferecer pistas que levem a compreender os 

significados atribuídos à TC na SMS e no âmbito do SUS, repensando sua 

relevância como prática integrativa complementar e ação de promoção da saúde.  
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1 TERAPIA COMUNITÁRIA SISTÊMICA INTEGRATIVA (TC) 

“No dia em que todo conhecimento científico, toda prática política e toda 

profissão de fé caminhar no sentido de ajudar as pessoas a acreditar nelas, em seus 

recursos culturais, o mundo será diferente, porque ajudaremos o ser humano a sair 

de toda forma de dependência e submissão, para atingir a liberdade e a autonomia 

que nos tornam cidadãos no mundo.” Adalberto de Paula Barreto 

1.1 Origens 

O nome Terapia Comunitária Sistêmica Integrativa, em si, já traz a ideia dos 

propósitos desta metodologia, os quais Barreto (2008) explicita mostrando sua 

interpretação para cada um desses termos. Therapeia, de origem grega, significa 

acolher, ser caloroso, servir e atender. Comunitária associa-se ao sentido de 

comunidade, “comum” e “unidade”, contempla aquilo que as pessoas têm em 

comum, enquanto afinidades, sofrimentos e busca por soluções. Sistêmica traz a 

ideia de uma rede de ligações inerentes ao contexto sócio-político-econômico-

cultural por meio do qual é possível compreender as manifestações e os sofrimentos 

humanos.  Integrativa porque busca valorizar as forças vivas da comunidade que 

assume papel ativo na interligação de saberes e na ampliação de redes solidárias de 

promoção de saúde e de cidadania (BARRETO, 2008).  

A TC foi criada, no Brasil, no início da década de 1980, pelo teólogo, 

antropólogo e psiquiatra Dr. Adalberto de Paula Barreto, professor universitário da 

faculdade de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC). A partir do número 

de encaminhamentos progressivos de pessoas originárias da favela do Pirambú - 

Projeto Quatro Varas, periferia de Fortaleza-CE, apresentando sofrimento mental, 

quadros de depressão e, por vezes, crises psicóticas - ao ambulatório de psiquiatria 

do Hospital Universitário, Barreto decidiu ir com seus alunos conhecer a comunidade 

onde essas pessoas moravam. O reconhecimento dos problemas da comunidade foi 

facilitado pela presença de Airton Barreto, advogado, irmão de Adalberto Barreto, 

que já atuava no local como coordenador do Centro de Direitos Humanos de 

Pirambú, e que efetuava os encaminhamentos (BARRETO, 2008). 

Esta escuta direcionada aos moradores da favela foi sistematizada 

metodologicamente, dando origem à TC e possibilitando constatar, segundo o autor, 

a valorização das histórias de vida, resgate de identidade, restauração da 
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autoestima e de autoconfiança, ampliação da percepção dos problemas e 

possibilidades de solução. 

As rodas comunitárias logo passaram a fazer parte de um projeto social mais 

amplo denominado Movimento Integrado de Saúde Mental-MISMEC - Projeto Quatro 

Varas, conveniado à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Por meio deste projeto a TC 

associou-se a outros espaços integrativos, como a farmácia de manipulação, salas 

de massagens, alojamento, escola e a uma Unidade Básica e de Saúde da Família, 

compondo, assim, um espaço de bem-estar dirigido aos moradores (BRASIL, 2008). 

Para o Ministério da Saúde (MS) a TC possibilita promover saúde e prevenir 

doenças na comunidade, contribuindo para o fortalecimento da Atenção Básica e 

dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), valorizando o modelo de atenção 

humanizada e a ampliação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (BRASIL, 2008). Considerando o reconhecimento atribuído a esse 

trabalho como ação de saúde, tanto por seu criador quanto pelo Governo Federal, 

percebe-se como importante neste estudo refletir sobre aspectos locais que tendem 

a provocar dificuldades na expansão desta prática.             

Gomes e Merhy (2011) concordam que a TC é uma técnica de trabalho com 

grupos que oportuniza falar sobre problemáticas do cotidiano valorizando as 

histórias de vida e possibilitando a expressão e ressignificação das emoções. Eles 

consideram que esse trabalho integra as ações de prevenção e promoção de saúde 

que tomam como foco o sujeito e não a doença, contudo, ressaltam que a aplicação 

dessa técnica não deve estar desarticulada de outras formas de luta social para que 

se evite resignação ou culpabilização dos sujeitos. 

Padilha (2012) também vê como importante a articulação da TC com outras 

formas de expressão social e diz que o terapeuta comunitário deve reforçar vínculos, 

mobilizar recursos e competências comunitárias, respeitar distintas culturas, 

promover redes de proteção e inclusão e favorecer a conscientização social. 

1.2 Alicerces Teóricos 

Barreto (2008) estabelece como alicerces teóricos dessa metodologia cinco 

eixos: o pensamento sistêmico, a teoria da comunicação, a antropologia cultural, a 

pedagogia de Paulo Freire e a resiliência. 



18 

 

Pensamento Sistêmico 

Por meio desta teoria, os problemas são compreendidos e resolvidos, 

interligados a uma rede que envolve o físico, o emocional, o social e toda uma rede 

composta por ramificações do contexto micro e macrossocial nas quais cada parte 

interfere e influencia na outra (BARRETO, 2008). 

Na visão sistêmica, compreende-se que as partes constituem uma rede de 

relações embutidas em redes maiores, o que Junqueira (2000) confirma 

evidenciando o trabalho em rede como possibilidade de expressão de uma 

linguagem de vínculos e de relações sociais mediadas por atores que buscam 

entender e compartilhar a realidade e superar os problemas sociais. “Essas redes 

são construídas entre seres sociais autônomos, que compartilham objetivos que 

orientam sua ação, respeitando a autonomia e as diferenças de cada membro” 

(JUNQUEIRA, 2000, p. 39). Esta concepção valoriza a transformação a partir de 

ideias construídas nas interações e trocas sociais e não do saber formal 

preestabelecido e, também, segundo o autor, possibilita utilizar desta análise de 

relações para o entendimento das políticas sociais. 

Teoria da Comunicação 

Esta teoria, segundo Barreto (2008), permite a compreensão de que todo ato 

verbal ou não, individual ou grupal, tem valor de comunicação, salientando como 

desafiador o entendimento dos múltiplos sentidos e significados ligados ao 

comportamento humano. 

A comunicação é o elemento que une as pessoas, através dela trocam-se 

informações, expressam-se opiniões, pensamentos e emoções. Reforçando esta 

ideia, Borelli (2015) diz que a comunicação não é um ato meramente cognitivo que 

envolve um emissor e um receptor, ela é constituída a partir de múltiplas relações 

estabelecidas num contexto, por isso propicia a formação de vínculos e, também, 

segundo Holanda (2006), a transmissão de cultura.  

Barreto (2008) e Luisi (2006) citam a importância das contribuições de 

Watzlawick para a TC no que se refere às descobertas realizadas sobre a 

comunicação humana, definindo para esta cinco regras fundamentais expressas nas 

afirmações de que todo comportamento é comunicação, toda comunicação é 

composta por conteúdo e pela relação entre os interlocutores, toda comunicação 
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ocorre pela pactuação entre alguém que manda e outro que obedece, e que pode 

ser verbal ou gestual e é baseada na apresentação de ideias semelhantes ou 

complementares. 

Antropologia Cultural 

Segundo Barreto (2008), os conhecimentos dessa ciência chamam a atenção 

para o valor da diversidade cultural do povo como referência para as habilidades do 

pensar, discernir e fazer opções cotidianas que possibilitem reconhecer como 

potencialidades as diversas formas de se mostrar no mundo e de buscar solução 

para os problemas. 

As rodas de TC agregam pessoas de diferentes gerações, raça, faixa etária, 

religião e demais características plurais e apontam atenção para a inclusão de 

todos, independentemente de suas particulares diferenças. Luisi (2006) diz que 

atribuir o significado de único ao diferente permite reconhecer e respeitar o que não 

é igual a si no outro e ao mesmo tempo identificar e respeitar sua própria identidade. 

Gusmão (2014), ao trabalhar sobre a diversidade cultural, demonstra como 

esta questão se apresenta de múltiplas formas na sociedade e questiona se “ser 

diferente é ser desigual?” (p. 90). Embora a autora formule esta indagação a partir 

do estudo sobre diversidade cultural no universo escolar, percebe-se a pertinência 

de tomar esta reflexão a diferentes contextos sociais, buscando possibilidades de 

reconhecer e superar ações discriminatórias que podem levar à exclusão social. 

A antropologia cultural, como eixo temático da TC, busca compreender 

significados e comportamentos assimilados pelos indivíduos em seu ciclo de vida e, 

segundo Holanda (2015), faz o resgate cultural transgeração, possibilitando discernir 

valores e opções de escolhas cotidianas. A autora cita Morin, apresentando a ideia 

de que o ser humano possui contradições em decorrência do aumento de incertezas 

presentes nas relações sistêmicas, mas esse mesmo sistema em crise impulsiona 

buscar novas soluções. Portanto, o ser humano que experimenta sensações de 

fracassos também é capaz de, ao mesmo tempo, reconhecer-se como autor de 

sucessos e invenções.  

Pedagogia de Paulo Freire 

A importância deste eixo para Barreto (2008) está relacionada à aproximação 

do perfil do terapeuta comunitário com o de educador, valorizando como importantes 
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o diálogo, a troca, o equilíbrio entre fala e escuta e aprender e ensinar, perceber-se 

em transformação constante, respeitar a diversidade em todos os aspectos, ter 

atitudes inclusivas e não discriminatórias e identificar-se com o que faz. O autor 

considera Paulo Freire um grande mestre e afirma que o espírito de sua obra está 

na TC e questiona: “quem pode duvidar que a pedagogia da TC seja a pedagogia do 

oprimido?” (BARRETO, 2008, p. 279). 

Ao retomar produções freirianas, é possível constatar uma variedade de 

elementos (FREIRE, 2014) característicos da educação popular e encontrá-los 

fortemente vinculados à metodologia da terapia comunitária, tais como: criticidade, 

reflexão, ética, identidade cultural, autonomia, bom senso, apreensão da realidade, 

esperança, comprometimento, diálogo, entre outros.  

Luisi (2015) destaca que o terapeuta comunitário tem que acreditar no poder 

criativo, autocurativo e transformador de si mesmo e da comunidade e precisa 

ocupar o papel de articulador de diálogo, reflexão e tomada de consciência, o que 

Freire (2013) aprofunda com a compreensão de que diálogo não é só trocar ideias, 

mas partilhar reflexões com a finalidade de transformar e humanizar o mundo.   

Resiliência 

Por meio deste alicerce, é possibilitado ao indivíduo expor nas rodas suas 

crises, sofrimentos e vitórias de maneira a descobrir formas de enfrentamento que 

se transformam em saberes de superação (BARRETO, 2008). 

A origem da palavra “resiliência” deriva da física e significa a capacidade de 

um corpo recuperar sua forma original após sofrer uma deformação. A psicologia a 

utiliza definindo-a como a capacidade de o indivíduo se recuperar e superar 

adversidades. 

A terapia comunitária, por meio deste eixo, possibilita um meio de o sujeito 

identificar e suscitar forças para encontrar soluções e superar as dificuldades e, de 

acordo com Holanda (2006), a resiliência gera no indivíduo e na comunidade 

empoderamento, levando à tomada de decisões capaz de promover a melhoria da 

qualidade de vida. Empoderamento, para a autora, é um processo permanente de 

fortalecimento da autoconfiança que capacita a articulação de interesses, a 

participação na comunidade e, neste sentido, está baseado na autonomia, na 

autodeterminação, na auto-organização, estimulando a participação social e a 

responsabilização. 
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Kleba e Wendausen (2015) dizem que o empoderamento pessoal possibilita a 

emancipação dos indivíduos, gerando aumento da autonomia e da liberdade, 

estimulando a participação em decisões de âmbito comunitário, favorecendo a 

articulação dos serviços em rede e promovendo sentimentos de pertencimento, 

solidariedade e reciprocidade.    

Coloca-se em questão se tais resultados podem ser manifestos em quaisquer 

rodas e até que ponto a organização pública e os profissionais de saúde favorecem 

a formação de comportamentos emancipadores nas relações estabelecidas com os 

usuários. 

1.3 A TC em seis etapas 

A TC pode ser aplicada em qualquer local comunitário ou mesmo ao ar livre e 

a comunidade pode participar desta escolha, bem como na definição do dia e 

horário. É uma metodologia composta por seis etapas denominadas de acolhimento, 

escolha do tema, contextualização, problematização, rituais de agregação e 

apreciação, segundo o estabelecido pelo próprio criador desta metodologia 

(BARRETO, 2008). 

No Acolhimento, o terapeuta e o coterapeuta (se houver) recebem e dão 

boas-vindas a todos, de forma que as pessoas se sintam à vontade e sejam 

acomodadas, preferencialmente num círculo, para que todos possam se ver.  É um 

momento em que se propicia a utilização de músicas, dinâmicas de grupo, 

celebrações de datas e fatos especiais e são apresentadas as cinco regras básicas 

de convívio estabelecidas pelo autor de maneira a garantir a participação de todos. 

Essas regras ressaltam: a importância do silêncio durante as falas individuais; a 

utilização do verbo na primeira pessoa do singular; não aconselhar, fazer sermões 

ou julgar; contribuir, sempre que desejar, com música, provérbio, mensagem ou 

piada que tenha relação com o tema; e portar-se respeitosamente com a história do 

outro (BARRETO, 2008). 

O segundo momento é a fase de Escolha do Tema e nesta é possibilitada a 

explanação do sofrimento de cada pessoa seguindo, posteriormente, da escolha de 

um único tema a ser compartilhado. A partir desta escolha dá-se entrada na 

Contextualização, terceiro momento no qual a situação escolhida será aprofundada 

e o grupo poderá formular perguntas para compreender melhor o ocorrido. Na etapa 

seguinte, ocorre a Problematização do tema, por meio da formulação de uma 
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pergunta-chave (mote) construída pelo terapeuta comunitário e lançada ao grupo 

para reflexão e partilha de vivências e, ao final, dá-se o Encerramento, momento de 

agregação no qual é feita a conotação positiva no sentido de valorizar os esforços e 

a determinação de cada um e a apreciação do trabalho (BARRETO, 2008).  

A Revista Brasileira de Saúde da Família (BRASIL, 2008, p. 42), em 

entrevista com Adalberto Barreto, publica, considerando pesquisa realizada em 

Quatro Varas, que 88,5% das problemáticas discutidas tiveram resolução nas rodas 

comunitárias e 11,5% necessitaram de encaminhamento para a Atenção Básica. A 

pesquisa aponta, também, percentuais relativos às temáticas mais frequentes, 

evidenciando que 26% referem-se a situações de estresse e emoções negativas, 

19,7% a conflitos familiares, 11,7% à dependência de álcool e outras drogas, 9,6% a 

questões ligadas ao trabalho, 9,3% à depressão, 4,6% à ruptura de vínculos sociais 

e violência, 3,6% a conflitos e 5,3% a temas diversos. 

Andrade (2009) diz que a TC fortalece a saúde mental, pois possibilita que as 

problemáticas apresentadas sejam acolhidas com resolutividade e permite, por 

vezes, a redução no consumo de psicotrópicos. O autor evidencia as contribuições 

dessa metodologia como reforço a princípios do SUS, o que será aprofundado no 

item a seguir.  



23 

 

2 O SUS E A TERAPIA COMUNITÁRIA 

No século passado, o Brasil passou por grandes turbulências sociais, 

políticas, golpes militares e autoritarismo que levaram à mobilização da sociedade 

civil em direção à reforma sanitária e à reelaboração da nova Constituição Federal 

de 1988, a qual passa a tratar saúde como direito de todos e obrigação do Estado 

(BRASIL, 2013). 

O SUS foi se consolidando a partir de raízes históricas e surgiu como 

conquista depois de um longo processo de acúmulo e de lutas que, desde os anos 

1970, vem envolvendo movimentos populares, trabalhadores em saúde, usuários, 

intelectuais, sindicalistas e militantes dos mais diversos movimentos sociais, que 

buscavam o reconhecimento de direitos negligenciados pelo Estado (GOUVEIA, 

2014). 

Cabe aqui pontuar que o SUS é a opção por um padrão de atenção à saúde 

pautado no direito do cidadão, está relacionado à condição de cidadania e tem como 

função realizar ações de promoção de saúde, vigilância, educação e assegurar 

ações de cuidado nos níveis primário, secundário e terciário (PAIM et al., 2015). 

A partir de 1990, ocorre a efetiva implementação e expansão do SUS, sendo 

estabelecidos como princípios básicos a acessibilidade, a resolutividade e a 

hierarquização e, como diretrizes, a universalidade, a integralidade, a equidade, a 

participação social e descentralização (BRASIL, 2013). 

No percurso de legitimação desse Sistema Único, e para a efetivação de suas 

propostas, são criadas políticas nacionais, entre as quais podemos destacar a 

Política de Promoção da Saúde (BRASIL, 2007) e a Política de Práticas Integrativas 

e Complementares (BRASIL, 2008), criadas em 2006, auxiliando no 

desenvolvimento de ações vinculadas à Atenção Básica, com as quais é possível 

estabelecer conexões com os objetivos e propósitos da terapia comunitária. 

A Política de Atenção Básica (PAB), criada também em 2006, tem como 

princípios a universalidade, a acessibilidade, a coordenação do cuidado, o vínculo, a 

integralidade, a responsabilização, a humanização, a equidade, a participação social 

e considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade, e na 

inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento 

de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 

possibilidades de viver de modo saudável (BRASIL, 2007). 
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Estas preconizações acerca das preocupações da atenção básica em relação 

ao atendimento do usuário vão ao encontro das possibilidades oferecidas pela 

terapia comunitária que, segundo Barreto (2008), mobiliza recursos e competências 

individuais para a promoção da vida e valoriza a comunidade como competente para 

tratar e prevenir seus males. 

A Atenção Básica representa um importante papel no SUS como nível de 

referência no desenvolvimento de práticas humanizadas de acolhimento, contudo, 

torna-se fundamental garantir a criação de dispositivos de escuta em todos os níveis 

de atendimento. Acolhimento e escuta favorece a humanização do atendimento 

(BRASIL, 2005) e são destacados como elementos-chave na construção desse novo 

sistema que busca sobrepor-se à burocratização extrema que tende a distanciar e 

desresponsabilizar os serviços de saúde em relação ao acompanhamento dos 

usuários. Essa forma de reconhecer o trabalho humanizado em saúde tende a 

buscar a construção de redes de cuidado ininterrupto, envolvendo não só a atenção 

básica, mas os recursos do território, a família, os ambulatórios de especialidades, 

hospitais e demais interessados. 

Em 2008, a TC se insere no SUS como uma Prática Integrativa 

Complementar - PIC (BRASIL, 2008), em consonância ao modelo de atenção da 

Estratégia Saúde da Família, vinculada à Atenção Básica, estabelecendo como 

objetivo desenvolver competências para promover redes de apoio social, 

capacitando profissionais para lidar com demandas psicossociais e ampliando a 

resolutividade do nível primário. 

A experiência do Ceará (BRASIL, 2013), na qual a TC encontra-se ligada a 

outras ações complementares e à Estratégia Saúde da Família (ESF), vai ao 

encontro do objetivo de reorganização da rede de assistência à saúde e à 

universalização do acesso preconizado pelo SUS, bem como reforça a compreensão 

do sujeito em sua integralidade. 

Percebe-se, no entanto, que atender o usuário na perspectiva da 

integralidade ainda não é uma prática facilmente perceptível nos serviços de saúde, 

mesmo sendo produzidos estudos e pesquisas sobre as vantagens desta 

abordagem. Cabe, aqui, refletir sobre as resistências e disponibilidades pessoais, 

profissionais e institucionais em inovar e transformar modelos e ferramentas de 

atendimento de baixa resolutividade em novos formatos de intervenção. 
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Os autores do artigo “O Sistema de Saúde Brasileiro: história, avanços e 

desafios” (PAIM et al., 2015) apontam como um dos grandes desafios do SUS, a 

transformação do modelo de atenção à saúde centrada na atribuição médica e na 

doença para o modelo que foca na promoção da saúde e na integralidade do sujeito, 

no que Cecílio (2015) contribui argumentando que a fragmentação do sujeito e a 

desarticulação de ações de cuidado não pode ser eficaz porque não permite 

reconhecer os vínculos que o paciente estabelece com diferentes profissionais, seu 

grau de autonomia e a interpretação que faz de sua doença. Para o autor, é preciso 

mudar este foco e estar atento à potencialidade de agregar outros saberes 

disponíveis na equipe e fora dela para que seja desenvolvido o cuidado ampliado e 

eficaz. 

Para Holanda (2015, p. 122), a TC apresenta-se como uma prática de 

cuidado humanizado que promove a saúde na medida em que favorece 

autoconhecimento, propicia a formação de vínculos interpessoais, aproxima 

profissionais de saúde da comunidade e auxilia na superação de situações de 

conflito e sofrimento. 

Então, tendo a atenção básica, conforme o exposto, a finalidade de promover 

ações de cuidado dirigidas à promoção de saúde e à prevenção de agravos na 

perspectiva de atender o sujeito na sua integralidade, e trabalhando a terapia 

comunitária nesta mesma vertente, é possível pensar sobre as possibilidades de se 

favorecer a inter-relação entre ambos no sentido de buscar uma melhor otimização 

dos recursos e qualificar a assistência. 

Dissertações pesquisadas, tais como, HOLANDA (2015), LUISI (2015) e 

CARÍCIO, (2015) ressaltam os aspectos benéficos da TC, assim como a Revista 

Brasileira Saúde da Família (BRASIL, 2008) que a reconhece como um dispositivo 

de cuidado não convencional e importante recurso na prevenção do adoecimento e 

na promoção da saúde integral. Este trabalho, segundo Andrade (2014) e Carvalho 

(2015), também mostra-se como aliado no tratamento de transtornos mentais, 

favorecendo aos pacientes a verbalização de conflitos, partilha de histórias de vida, 

aproximação familiar e inclusão social, desenvolvendo estratégias para 

enfrentamento da doença e, contribuindo, muitas vezes, com a redução no consumo 

de fármacos.       

Através de consultas realizadas nos sites da Associação Brasileira de Terapia 

Comunitária (ABRATECOM) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) foi 
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possível acessar produções científicas sobre a TC dentro e fora do país, 

demostrando seus desdobramentos e contribuições. 

Segundo a ABRATECOM (ANEXOS VII e VIII), ao longo desses dez anos de 

existência, foram credenciados mais de quarenta pólos de formação e de cuidado 

em todas as regiões do território nacional, estimando cerca de trinta mil terapeutas 

comunitários formados, dos quais mais de três mil são trabalhadores e lideranças 

comunitárias da saúde. Esta organização aponta a TC como uma metodologia 

reconhecida pelo Ministério da Saúde como prática integrativa e estratégia de saúde 

mental na Atenção Básica e também mostra sua extensão fora do território nacional, 

em países da Europa, África e América do Sul. 

Contudo, é possível observar dificuldades para a legitimação desta 

metodologia como ferramenta de cuidado em saúde, o que é reiterado por Padilha 

(2012), que considera a falta de incentivos por parte de gestores locais, o processo 

de organização do trabalho, questões que envolvem estrutura física, a resistência de 

usuários a trabalhos grupais e o formato metodológico da TC, que não permite ao 

terapeuta comunitário oferecer soluções para os problemas, como elementos que 

dificultam a inserção da TC na rede SUS. Para a autora: “as dificuldades 

encontradas para inserir esta tecnologia de cuidado no cotidiano dos serviços de 

saúde evidenciam a desvalorização das ações educativas, ficando tais práticas, 

muitas vezes, delegadas ao interesse individual daqueles que persistem com esses 

grupos, e que sozinhos dificilmente conseguem estimular a autonomia e a 

conscientização das comunidades” (PADILHA, 2012, p. 1080). 

Como as necessidades em saúde são muito dinâmicas exigem-se estratégias 

também dinâmicas e capazes de favorecer arranjos para a composição do trabalho 

em rede, para os quais “podem ser desenhados os mais diversos diagramas, 

dependendo de quais serviços já se dispõe, de quais as características da 

população e quais as possibilidades de investimento e apoio” (BRASIL, 2005). 

Entende-se como importante que o grupo gestor aponte e dê visibilidade às 

estratégias de intervenção disponíveis na rede a cada momento, mobilizando 

esforços para que as equipes as reconheçam como ferramentas destinadas à 

potencialização do atendimento.     

Padilha (2012) demarca a ausência de estudos sobre a representação da TC 

no campo das práticas integrativas o que, segundo a autora, tende a limitar a análise 

sobre a repercussão das rodas comunitárias nesta área. Tal constatação possibilita 
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reportar ao cotidiano de trabalho, observando se existem, e como as práticas 

complementares se relacionam com os demais serviços, se há ou não 

reconhecimento delas como instrumento de cuidado e de que forma são 

referendadas ao munícipe.   

Considerando a importância destacada à política de atendimento preconizada 

pelo SUS, foram elencados elementos comuns entre esta e os propósitos 

fundamentados pela terapia comunitária, de modo a analisar as possibilidades de 

articulação entre ambas e compreender as manifestações do cotidiano de trabalho, 

sendo apresentados como tópicos subsequentes. Neste sentido, as ações de 

cuidado dirigidas à promoção da saúde abrirão o leque de discussões que objetivam 

dar visibilidade à compreensão da TC como dispositivo utilizado no campo da saúde. 

2.1 Cuidado e promoção da saúde 

A promoção da saúde, ao longo dos anos, tem sido descrita de várias 

maneiras de acordo com os significados e posicionamentos estabelecidos na 

sociedade, e essas variadas maneiras retratam concepções éticas, culturais e 

políticas num dado momento histórico. Isto significa dizer que, seja qual for o 

entendimento que se tenha sobre ”promoção da saúde”, será algo de caráter 

transitório e em permanente transformação. 

As recomendações advindas das Conferências Internacionais sobre 

Promoção da Saúde (OLINDA e SILVA, 2007), por exemplo, demonstram 

preocupações diversificadas na concretização de ações que revertam em saúde e 

qualidade de vida para as populações, apontando a relevância de aspectos 

multifatoriais, sociais, políticos, ambientais, culturais, nutricionais, humanos, entre 

outros relacionados a essa questão. As reflexões sobre promoção da saúde, 

segundo as autoras, levam à identificação de responsabilidades advindas tanto do 

âmbito institucional quanto do comprometimento individual e comunitário. 

Aliás, é importante retomar que, por cerca de trinta anos (IGLESIAS e 

ARAÚJO, 2015), a promoção da saúde foi reconhecida como de responsabilidade 

individual e familiar, sendo associada à adoção de hábitos saudáveis e saúde 

compreendida como ausência de doenças. Será que estas concepções estão 

ultrapassadas ou, ainda que de maneira velada, mostram-se presentes nas ações 

de trabalho em saúde na atualidade? 
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Para Heidmann (2006), a maioria dos profissionais desconhece e faz 

confusões quando expressa o significado da promoção de saúde, predominando o 

enfoque de ações voltado ao âmbito comportamental e à concepção de saúde 

relacionada à ausência de doença. Para a autora, é importante o posicionamento 

crítico dos atores e a incorporação de premissas e estratégias que visem à 

superação de iniquidades, valorizem o diálogo, o respeito e a autonomia dos 

sujeitos. 

No Brasil a promoção de saúde é transformada em política nacional (PNPS) 

em 2006 (BRASIL, 2007), sendo apresentada como um mecanismo fortalecedor na 

implantação de uma estratégia transversal, integrada e intersetorial, dialogando com 

setores do Governo e não-governamentais e com a sociedade, compondo redes de 

compromisso e corresponsabilidade em prol da qualidade de vida da população. 

Esta política define como objetivo “promover a qualidade de vida e reduzir 

vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados a seus determinantes e 

condicionantes — modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 

educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais”. 

Por que falar de cuidado e promoção como temáticas atreladas à TC? 

Percebe-se aqui como é importante compartilhar algumas considerações. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007), a PNPS1 pretende enfrentar 

os desafios de produzir saúde respeitando os princípios do SUS, melhorando os 

serviços prestados, ampliando a qualidade de vida e aumentando a eficiência e a 

efetividade das políticas públicas. Esta política salienta como relevante: atuar no 

fortalecimento e na qualificação do Programa Saúde da Família; a educação em 

saúde com ênfase em atividades físicas; a promoção de hábitos saudáveis de 

alimentação; o controle do tabagismo e do uso abusivo de álcool; e os cuidados 

voltados ao processo de envelhecimento. 

Sendo a TC uma ferramenta que legitima as atribuições da atenção básica e 

favorece a promoção da saúde (BRASIL, 2013), e partindo da premissa que não há 

unanimidade quanto a esta compreensão, aliando-se a isto o fato de a promoção da 

saúde não se apresentar explicitamente definida como objetivo da TC (BARRETO, 

                                                           
1 Considerando a data de início deste estudo e as relação estabelecida com formação de terapeutas 
comunitários ocorrida na SMS em 2006 e 2009 foi utilizada como referência a PNPS original datada 
de 2006 e não o texto reformulado em novembro de 2014. 
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2008), observa-se como pertinente pontuar constructos teóricos que possibilitem a 

cada um analisar e posicionar-se frente a esta questão. 

Constatam-se similaridades e até mesmo complementaridades entre a TC e a 

PNPS quando parte-se do princípio de que ambas concebem a ideia de saúde 

ampliada, ou seja, vão além da visão biomédica, concepção esta, segundo Iglesias 

(2015), que impulsiona ações voltadas ao coletivo, favorecendo o debate sobre os 

problemas do cotidiano e permitindo ao sujeito perceber-se refletindo, opinando, 

escolhendo e assumindo-se como protagonista de sua vida. As ações de saúde 

pautadas na promoção, tal como oportunizado pela TC (Barreto, 2008), favorecem 

ao indivíduo fazer escolhas, adquirir autonomia e trocar saberes e percepções que 

revelam diferentes formas de poder cuidar-se. 

A percepção de promoção da saúde, associada à ideia de força da 

coletividade, é tomada por Machado (2014) que a define como processo de 

capacitação da comunidade dirigido à melhoria da qualidade de vida e da saúde e, 

nesta direção, incorpora valores como solidariedade, equidade, democracia, 

cidadania, participação, desenvolvimento e parceria entre Estado-comunidade-

família-indivíduo. Machado ressalta a importância da produção de um cuidado 

integral que envolva profissionais, docentes, gestores, usuários e todos aqueles que 

estejam responsabilizados com a escuta, o acolhimento, o diálogo e a ética. 

Então, a promoção da saúde vai se estabelecendo vinculada à participação 

comunitária e ao respeito por valores vigentes, requisitos estes também fortemente 

presentes na terapia comunitária, a qual, segundo Padilha (2012), é uma prática de 

atenção humanizada que promove acolhimento e possibilita entender e enfrentar as 

questões sociais, valorizando experiências, emoções, aprendizados, tradições e 

valores culturais. 

A promoção da saúde mostra-se cada vez mais ligada à produção de cuidado 

integral e, neste sentido, segundo Merhy (2013), é possível pensar cuidado como 

tecnologia de trabalho. Seja qual for o formato assumido por este ato de cuidar em 

saúde, para o autor, é necessário utilizar-se de três elementos: o saber técnico, 

equipamentos apropriados e o ato de cuidar propriamente dito. 

De acordo com a posição de relevância atribuída a cada um desses 

elementos durante o processo de cuidado, é definida uma dimensão tecnológica 

denominada, pelo autor, como “leve-dura”, “dura” ou “leve-relacional”, e esta 

dimensão revelará a predominância do modo de cuidar. 
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Essa predominância, contudo, não é estática e imutável, em função dos 

objetivos e interesses do atendimento configura-se o tipo de tecnologia utilizada, 

possibilitando, assim, dinamismo e transformação permanente do modo de cuidar. A 

partir deste entendimento, Merhy (2013) afirma que o modelo tecnoassistencial para 

a produção do cuidado é definido no nível local e não na norma instituída. 

Essa afirmação faz refletir sobre o modelo tecnoassistencial vigente e sobre a 

responsabilidade das equipes e gestão local avaliarem permanentemente as 

estratégias utilizadas na promoção de saúde, de forma a possibilitar que essas 

sejam aplicadas com propósitos claros, articuladas a um contexto e que possam 

assumir novos arranjos sempre que se perceba a necessidade. 

Merhy (BRASIL, 2005) destaca a importância do investimento em tecnologias 

que favoreçam a interação, a escuta e o acolhimento, por elas revelarem 

compromisso com a saúde dirigido à autonomia dos sujeitos. Nesta perspectiva de 

valorização da interação, da escuta, do acolhimento e da autonomia, a TC pode ser 

compreendida e utilizada como uma tecnologia de cuidado aliada aos objetivos de 

promoção da saúde?  

A gestão dos serviços de saúde tem um importante papel na organização do 

processo de trabalho, no desenvolvimento de dispositivos institucionais que 

contribuam na construção de novas formas de produção de ações de saúde e de 

novas relações entre os profissionais e os usuários que sejam mais cuidadoras e 

solidárias (BRASIL, 2005). 

Segundo Campos (2014), as ações implícitas na PNPS terão maior eficácia 

na medida em que ocorram transversalmente nos diferentes níveis de complexidade 

dos serviços e apostem na capacidade de autorregulação dos sujeitos, sem com 

isso desresponsabilizar o Estado no seu papel de formulador e executor de 

legislações que visem à redução das vulnerabilidades sociais. 

Reconhecendo infinitas possibilidades para o aprofundamento dessas 

discussões, aponta-se a importância da PNPS como favorecedora do movimento de 

articulação entre profissionais, serviços, população e políticas dirigidas ao 

enfrentamento de vulnerabilidades e à qualidade de vida, agregando diferentes 

ações que colaborem na percepção dos sujeitos a partir de suas potencialidades e 

do trabalho em saúde desenvolvido sob o eixo da integralidade. 

2.2 Integralidade e educação permanente 
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Este eixo temático pretende favorecer algumas reflexões sobre a relação 

estabelecida entre integralidade e educação permanente em saúde, considerando 

que a primeira apresenta-se como diretriz do SUS e princípio norteador da Política 

Nacional de Atenção Básica-PNAB (BRASIL, 2007) e a segunda como espaço que 

coloca o cotidiano do trabalho e da formação em análise (CECCIM, 2005). Pretende-

se que as ideias aqui apresentadas possibilitem ampliar o olhar sobre a 

compreensão da terapia comunitária desenvolvida nos serviços de saúde. 

Para Mattos (2014), integralidade não é apenas uma diretriz constitucional do 

SUS, é uma “bandeira de luta” que expressa um conjunto de valores que se 

pretende conquistar em busca de uma sociedade mais justa e solidária. Aponta que 

um primeiro sentido desse termo relaciona-se ao movimento de medicina integral 

nos Estados Unidos, que criticava o fato de os médicos adotarem condutas 

reducionistas e fragmentárias diante de seus pacientes. 

No Brasil, de acordo com o mesmo autor, as primeiras noções de 

integralidade surgem por meio da medicina preventiva e da saúde coletiva, em que a 

visão integral médica objetivava conhecer a doença, privilegiando uma visão 

abrangente sobre as necessidades do paciente. Posteriormente, a integralidade foi 

incorporada ao modo de organizar os serviços e as práticas em saúde, ou seja, 

concebendo ações e programas menos verticalizados. 

As práticas de atendimento em saúde, que incluem o trabalho em equipe, o 

diálogo e a troca entre distintos saberes, convergem ao respeito pelo princípio da 

integralidade, sendo desejável, de acordo com o artigo “Integralidade, Formação de 

Saúde, Educação em Saúde e as Propostas do SUS: uma revisão conceitual” 

(MACHADO et al., 2014), que a assistência seja desenvolvida por meio da 

articulação entre as condutas empregadas na produção do cuidado e mesmo com a 

elaboração de projetos terapêuticos individualizados, quando necessário: “É preciso 

estabelecer estratégias de aprendizagem que favoreçam o diálogo, a troca, a 

transdisciplinaridade entre os distintos saberes formais e não formais que 

contribuam para as ações de promoção de saúde a nível individual e coletivo. (...) 

Propõem-se mapear a integralidade da assistência pelo acompanhamento da linha 

do cuidado, evitando-se assim a sua fragmentação. Cada usuário deverá ser 

acompanhado segundo determinado projeto terapêutico instituído, comandado por 

um processo de trabalho cuidador...” (2014, p. 337-338). A TC é uma prática de 

atendimento grupal que difunde a integralidade a partir da compreensão do sujeito 



32 

 

como ser histórico-social e do problema como decorrente do macro contexto politico 

e sócio-econômico e, segundo Barreto (2008), propicia uma dinâmica de inclusão de 

saberes e partilha de histórias de vida por meio da qual as pessoas descobrem-se 

competentes e apoiadas para enfrentar e superar as problemáticas apresentadas. 

Segundo os autores de “Potencialidades da educação permanente para a 

transformação das práticas de saúde” (LOPES et al, 2014), a fragmentação da 

formação e do saber favorece a divisão do trabalho, a repartição das tarefas por 

níveis de complexidade e a hierarquização dos profissionais. E como a abordagem 

dirigida à integralidade não é aprendida comumente nas formações universitárias, se 

fizeram necessárias reformulações curriculares, bem como a educação permanente 

em saúde, ambas formas estratégicas de repensar as práticas de trabalho. 

As Conferências Nacionais de Saúde e de Recursos Humanos legitimaram a 

educação continuada em saúde no Brasil (LOPES et al., 2014) por meio da 

implantação de projetos de extensão e de programas de integração docente-

assistencial. E em fevereiro de 2004, a educação permanente deixa de ser um 

Programa de Formação de Recursos Humanos, transformando-se na Política 

Nacional de Educação Permanente garantindo, assim, maior efetividade das ações e 

serviços de saúde, considerando as necessidades da população e maior 

aproximação entre educação, gestão, atenção e controle social. 

Ceccim (2005), ao debruçar-se sobre o estudo da educação permanente em 

saúde, elenca quatro elementos fundamentais como analisadores na composição 

deste cenário, referindo-se à análise da educação dos profissionais de saúde, das 

práticas de atenção, da gestão e da organização social. As práticas educativas, 

segundo o autor, devem ter um caráter crítico, configurar-se numa interação entre os 

saberes formais e aqueles produzidos na prática e produzir movimentos de 

autoanálise e de autogestão. 

Observa-se, no entendimento do autor, que a educação permanente 

repercute na qualidade das ações do trabalho, na criticidade do profissional sobre 

sua ação e na interação entre o saber acadêmico-científico e aquele produzido na 

prática. Tais colocações possibilitam pensar sobre a formação dos terapeutas 

comunitários e o papel atribuído à atualização permanente, considerando a 

habilidade necessária para lidar com problemáticas diversas do contexto social e 

com o sofrimento humano. 
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Barreto (2008) considera a TC um trabalho que exige esforço interdisciplinar 

com vistas a uma ação transdisciplinar e entende a formação profissional como um 

processo que remete à necessidade de construir patamares cada vez mais 

avançados e complementares de conhecimento. Neste sentido, ele denomina 

intervisão os momentos necessários à reflexão sobre a prática, os quais diferem da 

ideia de supervisão por valorizar a horizontalidade dos sujeitos envolvidos e a 

prática da ação-reflexão-ação construída com base no diálogo permanente. Por 

meio da intervisão, segundo o autor, é possível sistematizar a TC utilizando-se da 

partilha de vivências, refletir a prática, estimular o crescimento profissional e 

repensar a qualidade de vida a partir dos alicerces teóricos e da metodologia 

utilizada. 

Segundo Ceccim (2005), a problematização da prática e o estabelecimento de 

pactos que aproximem os serviços de saúde do conceito de atenção integral, 

humanizada, voltada à equidade e à qualidade são importantes mecanismos 

capazes de produzir mudanças na atenção e na gestão.  A vivência das práticas 

cotidianas e as reflexões sobre elas podem provocar desconfortos, mas, 

posteriormente, tendem a produzir alternativas de enfrentamento e, 

consequentemente, gerar transformações dessas práticas. 

O trabalho desenvolvido sob o eixo da integralidade pode superar o modelo 

de serviços centrados em procedimentos e de usuários tratados com peças 

orgânicas e permitir implementação de espaços de discussão e reflexão sobre o 

trabalho cotidiano. A TC, neste sentido, pode ser compreendida como um espaço 

reflexivo e favorecedor à transformação do modelo de atendimento? 

A Fundação Osvaldo Cruz (BRASIL, 2005) aponta a reflexão participativa, 

envolvendo atores do locus do trabalho, como ação desencadeante de um processo 

educativo originário da prática profissional que possibilita uma atitude ativa de 

aprendizado capaz de envolver a todos na reflexão sobre os problemas que 

impedem o cuidado integral, transformando-se, portanto, numa ação política.  A 

reflexão coletiva favorece a aprendizagem sobre o processo de trabalho e sobre as 

relações sociais estabelecidas e estimula a capacidade de compreender o que, 

como, com quem, para que e para quem o trabalho é executado. 

De acordo com o artigo “Integralidade e trabalho em equipe no campo da 

saúde: entre normas antecedentes e recentradas” (LOUZADA et al., 2007, p. 37), a 

educação permanente incorpora a ideia de integralidade e contempla a noção de 
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cuidado como ação integral, pois “trata do encontro entre os vários atores envolvidos 

no cotidiano das ações em saúde capaz de produzir relações de acolhimento, 

dignidade e vínculo”. Nesta visão, a integralidade se faz além das exigências 

configuradas em textos de lei e passa a ser um desafio diário construído com base 

no diálogo entre os diversos protagonistas do SUS. Para os autores, trata-se de um 

princípio direcionador das práticas de saúde que converge para a qualidade de vida, 

potencialização de coletivos e valorização dos espaços públicos, pressupondo a 

inter-relação de saberes e de práticas realizadas por diferentes agentes, sem a 

pretensão de se estabelecer um determinado modelo. Essa forma de pensar a 

integralidade como compartilhamento, comprometimento e pertencimento a um 

cotidiano coletivo rompe com as formas tradicionais pautadas no modelo biomédico 

que estabelecem princípios normativos tidos como absolutos e incontestáveis. Ao 

contrário disto, ela prevê movimentos de renormatizações, sempre que necessário, 

enquanto mecanismo facilitador na agilidade de fluxos que pretendam atingir as 

necessidades apresentadas pela coletividade. 

Segundo os autores de “O trabalho em equipe como dispositivo de 

integralidade: experiências cotidianas em quatro localidades brasileiras” (BONALDI 

et al., 2007), o modelo de trabalho duramente hierarquizado precisa ser superado, 

bem como também é preciso se justapor ao modelo de agrupamentos de 

especialidade sedimentado na articulação burocrática do trabalho ou na banalização 

de um formato de atendimento horizontalizado em que todos fazem tudo e ninguém 

responde por nada. Nesse sentido, “o trabalho em equipe na saúde requer a gestão 

de um saber comum orientado por valores éticos que norteiam escolhas coletivas e 

potências formativas na efetivação da integralidade da atenção e do cuidado em 

saúde” (p. 67). 

Cecílio (2015) reconhece que devido à distância existente entre a formação 

profissional e a prática em saúde, torna-se emergente reconhecer os serviços como 

espaços de formação que possibilitem adotar práticas interdisciplinares pautadas na 

integralidade e que as mesmas precisam ser trabalhadas em várias dimensões. 

O trabalho interdisciplinar deve se apresentar no serviço de saúde, a partir do 

encontro do usuário com a equipe local, privilegiando a escuta atenta e 

comprometida, buscando traduzir e identificar as reais necessidades manifestas pelo 

sujeito. Esta dinâmica favorece a integralidade, “focalizada” que, segundo o autor, se 

manifesta pelo esforço da equipe em traduzir e atender, da melhor maneira, as 
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demandas manifestas pelo usuário. O estabelecimento de uma comunicação clara, 

objetiva e compartilhada pelos integrantes da equipe contribui para a expressão da 

integralidade nas ações de cuidado em saúde. 

Num movimento concomitante, é importante ampliar essa prática de inter-

relação e comprometimento para além da equipe local, buscando articulações em 

rede com outros serviços. Esta possibilidade de ampliação permite a extensão do 

cuidado e faz surgir uma segunda dimensão de integralidade voltada ao contexto 

macro, no qual a inclusão de tecnologias mais complexas é prevista como forma de 

resolutividade da problemática apresentada inicialmente. 

Essa forma de cuidar, denominada como integralidade “ampliada”, reporta ao 

desenho de um serviço de saúde menos piramidal e mais parecido com uma rede 

formada por múltiplos fluxos de entrada e movimentação, e a integralidade passa a 

ser objetivo desta rede e não de um único serviço exclusivamente. 

Observa-se, e o autor confirma a ideia, de uma inter-relação complementar e 

dialética entre as integralidades focalizada e ampliada, decorrente da valorização do 

cuidado individual sendo possível, por meio dessa relação, pensar a importância das 

práticas educativas como dispositivo de análise das experiências locais vinculadas a 

uma rede de atenção que abrange a formação, gestão e participação popular. 

Considerando a educação permanente em saúde com um desdobramento da 

educação popular desencadeada pelos princípios e diretrizes de Paulo Freire, 

conforme referências de Ceccim (2005) propõe-se aprofundar algumas reflexões 

sobre este aspecto a seguir.  

2.3 Educação popular e educação em saúde 

Considerando que a educação popular criada por Paulo Freire se apresenta 

como um alicerce teórico da TC (BARRETO, 2008), pretende-se, por meio deste 

eixo, pinçar ideias que ajudem a refletir possibilidades de reconhecer a TC no âmbito 

das ações de educação em saúde.  

O Brasil teve um papel pioneiro, frente às demais nações, na constituição da 

educação popular, que começa a se estruturar na Europa no final da década de 

1950, e no território brasileiro é difundida vinte anos depois. O traço fundamental 

dessa metodologia está no fato de reconhecer como importante o saber advindo das 

classes populares e a valorização do diálogo permanente entre educador-educando, 

problematizando abertamente as questões inquietantes do cotidiano ao invés de 
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trazer conceitos e respostas tidas como corretas. É uma metodologia engajada na 

concepção política contrária à exclusão e à subordinação de classes que marcam as 

sociedades desiguais e contribui para a construção de uma coletividade mais justa e 

solidária (VASCONCELOS, 2007). 

Uma revisão dos documentos do Ministério da Saúde - MS de 1980 a 1992, 

segundo estudos apontados por Gazzinelli (2014), mostra mudanças no discurso da 

educação em saúde de uma perspectiva tradicional, baseada na imposição de 

informações e conteúdos, que não resultam necessariamente em mudança de 

hábitos, para uma abordagem voltada à participação comunitária. Nessa perspectiva 

de promover a participação social, facilitar a formulação compartilhada da política de 

saúde e ampliar a inclusão social e a promoção da cidadania, o MS, segundo 

Vasconcelos (2007), passou a considerar educação em saúde uma prática 

transversal inerente ao SUS. 

A partir dessas colocações, é possível pensar nas práticas de educação em 

saúde local, particularmente nas rodas de terapia comunitária, e avaliar que modelo 

de atenção está sendo reproduzido e a que interesses se relaciona. 

A educação em saúde precisa ser pensada como parte de um processo de 

educação mais ampla e entendida como possibilidade de construir e veicular 

conhecimentos e práticas relacionados aos valores culturais e linguagens, ou seja, 

de acordo com esta concepção, corpo, saúde e doença só adquirem sentido 

pensados no contexto da cultura e da linguagem em que são experienciados 

(MEYER et al., 2014). As ações de educação em saúde, nesta dimensão mais 

ampla, convergem para a constituição de sujeitos e de identidades sociais. 

Observa-se que essa forma de compreender as práticas de educação em 

saúde conecta-se aos desdobramentos vislumbrados pela terapia comunitária, 

apontados por Holanda (2015), que a considera uma ferramenta capaz de provocar 

mudanças na vida de cada um por integrar conhecimentos da antropologia cultural, 

práticas pedagógicas emancipatórias, teoria da comunicação e pensamento 

sistêmico, que levam a um movimento de ação-reflexão-ação e à consequente 

possibilidade de superação dos problemas do cotidiano.  

Mas o que significou a educação popular nas práticas de educação em 

saúde? 

Para Silva (2014), a utilização do método de Paulo Freire representou a 

ruptura com a tradição autoritária das ações sanitárias, estabeleceu um elo entre os 
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profissionais de saúde e as classes populares e abriu um espaço para novas 

experiências de educação em saúde. Gomes e Merhy (2011), na mesma linha de 

entendimento, consideram a importância da ampliação das práticas de educação 

popular em saúde por possibilitarem agregar o saber popular e técnico-científico, 

respeitar os interesses éticos e políticos das classes populares e fortalecer redes de 

apoio social. 

É possível observar algumas possibilidades para a compreensão da terapia 

comunitária no contexto da educação popular, salientando que Barreto (2008) 

considera a função de educador, na metodologia apresentada por Paulo Freire, 

muito próxima do perfil do terapeuta comunitário, uma vez que ambos buscam a 

constituição de um indivíduo autônomo e ativo na sociedade, valorizando o diálogo e 

a troca de experiências para a formação da consciência crítica e o enfrentamento 

das adversidades. 

Gomes e Merhy (2011) também valorizam a terapia comunitária enquanto 

técnica de grupo que favorece a expressão e a ressignificação de emoções e apoia 

o enfrentamento das dificuldades por meio da escuta e do fortalecimento do 

sentimento de coletividade. 

A percepção crítica social e o fortalecimento do sujeito estão demarcados 

nesses olhares e Giroux (1997) acrescenta, em sua análise sobre Paulo Freire, o 

valor da união entre as linguagens da crítica social e da esperança. Ele ressalta a 

necessidade do comprometimento apaixonado por parte dos educadores em 

tornarem a reflexão e a ação crítica atributo fundamental de um projeto social que 

desenvolva fé permanente na luta para humanizar a própria vida.  

Percebe-se que atualmente configuram-se, no SUS, duas interfaces 

educativas, a tradicional e a popular, o que é pontuado pelos autores do artigo 

“Educação em saúde: uma reflexão histórica de suas práticas” (SILVA et al., 2014, p. 

2.546). A primeira desenvolve práticas educativas com base no fato de que os 

indivíduos têm que adotar hábitos saudáveis. Nesta perspectiva, a população é 

informada sobre os riscos de certos comportamentos e inteiramente responsável 

pela condição de sua saúde. A educação popular, em oposição à tradicional, não 

adota técnicas que reforçam relações de subordinação, ela busca fomentar formas 

coletivas de aprendizado, análise crítica da realidade e aperfeiçoamento das 

estratégias de enfrentamento. Nas ultimas décadas, segundo os autores 

supracitados, evidencia-se um distanciamento entre a teoria e a prática da educação 
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popular, e esta tende a aparecer ligada a impulsos particulares e a interesses 

ideológicos, de forma que a prática predominante que continua a se perpetuar nos 

serviços é a tradicional.  

Constata-se, contudo, que a educação popular, mesmo que não tenha 

substituído o modelo tradicional predominante, permitiu novos olhares, reflexões 

críticas e abordagens mais eficientes em defesa da saúde e da vida da população, 

possibilitando, ainda hoje, refletir as metodologias educativas e, particularmente a 

TC, vinculadas a essa concepção de trabalho.  

Ceccim (2005) destaca a proposta educativa de Paulo Freire vinculada à ideia 

de libertação e autonomia do sujeito e ressalta como de fundamental importância 

nesta ação pedagógica saber ouvir e respeitar os outros no direito de sua palavra, 

desmontar a visão mágica e alienada de mundo, reconhecer que não há sabedoria 

nem ignorância absoluta, assumir a ingenuidade do educando e viver pacientemente 

impaciente. 

Para muitos autores que se baseiam na educação popular, conforme Gomes 

e Merhy (2011), educar para a saúde favorece que a população compreenda as 

causas das doenças, se organize para superá-las, contribui para que as equipes 

ampliem suas práticas, diminui o distanciamento cultural entre os serviços e a 

população e, finalmente, dá sentido aos princípios de integralidade, equidade e da 

participação social. 

Segundo os autores, para desmontar o modelo hegemônico é necessário o 

desenvolvimento de políticas mais intensivas dirigidas à formação de profissionais 

de saúde interligada à difusão da metodologia da educação popular. Entende-se 

que, para se conseguir perceber mudanças na lógica de funcionamento dos serviços 

e na distribuição injusta de recursos, é preciso que haja comprometimento e 

respaldo de gestores com a reprodução de metodologias que incorporem a 

educação popular. Nesse sentido, aponta-se como desafio (VASCONCELOS, 2007) 

o delineamento mais preciso de estratégias que facilitem a inclusão dessa 

metodologia no conteúdo programático dos cursos de graduação dos profissionais 

de saúde, na educação permanente, na formação dos agentes comunitários de 

saúde e outros. 

Espera-se que as ideias aqui apresentadas possibilitem refletir sobre o amplo 

repertório de ações de cuidado e educação em saúde, colaborando para reconhecer 
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possibilidades de agregar esforços na intenção de qualificar o cuidado na 

perspectiva da integralidade do sujeito, o que será aprofundado a seguir. 

2.4 Práticas integrativas e complementares (PIC)  

Pelo fato de a TC apresentar-se como uma metodologia de educação em 

saúde que compreende o ser humano em sua integralidade (BRASIL, 2008), 

percebe-se como relevante abordar as Práticas Integrativas e Complementares - 

PIC, também conhecidas como práticas não tradicionais, populares, holísticas, 

complementares, alternativas e integrativas, a fim de pensar conexões que 

possibilitem ampliar os horizontes de compreensão da TC (ANDRADE e COSTA, 

2015). 

A denominação Práticas Integrativas e Complementares - PICs na saúde foi 

definida no SUS para designar o campo múltiplo de saberes e cuidados terapêuticos 

alternativos ou complementares à medicina tradicional, articulando o crescente 

número de métodos diagnóstico-terapêuticos, tecnologias leves, filosofias orientais e 

diferentes disciplinas corporais. Diferentemente do atendimento tradicional 

focalizado na doença, elas sinalizam uma visão de homem integrativa e sistêmica 

que permite compreender o processo saúde-doença-cura a partir da interação entre 

aspectos físicos, mentais, emocionais, espirituais e sociais, fazendo-se necessário, 

para tanto, intervenções de saúde no campo interdisciplinar (ANDRADE e COSTA, 

2015). 

Essas ações foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde - CNS como 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC, por 

unanimidade, em fevereiro de 2006, atendendo à necessidade de se conhecer, 

apoiar, incorporar e implementar experiências que já vinham sendo desenvolvidas 

na rede pública em muitos municípios e Estados brasileiros, destacando ações no 

âmbito da medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, 

medicina antroposófica e termalismo (BRASIL, 2008). 

A OMS, segundo explanação de Andrade e Costa (2015), apresenta duas 

classificações para essas abordagens integrativas, uma ligada ao exercício da 

Medicina Tradicional (MT) e outra às ações da Medicina Complementar Alternativa 

(MCA), na qual os cuidados em saúde não estão vinculados ao domínio médico. 

Ambas desenvolvem prevenção, diagnóstico e tratamento. Ocorre, contudo, certa 
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confluência nesses diferentes modelos e racionalidades, os quais vão ganhando 

expressão e constituindo políticas nacionais voltadas à atenção em saúde.  

A MT e a MCA, segundo os mesmos autores, têm enraizamento cultural 

histórico assentado em práticas indígenas e na medicina clássica chinesa, fato este 

que favoreceu a legitimação destas condutas perante à OMS e em diversas nações 

que incorporam o pluralismo de saberes e crenças no enfrentamento das doenças. 

Essa política nacional envolve abordagens que estimulam mecanismos 

naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 

eficazes e seguras que enfatizam a escuta acolhedora, o vínculo e a integração do 

ser humano no meio social. 

Para os autores de “As práticas integrativas e complementares no SUS: 

realidade e desafios após dois anos de publicação da PNPIC” (DE SIMONI et al., 

BRASIL, 2008, p. 70), existe uma tendência de crescimento mundial de práticas não 

convencionais no campo da saúde e do reconhecimento legal dessas práticas frente 

à diversidade sociocultural que favorece a utilização de múltiplas formas de cuidado 

e cura. Contudo, os autores supracitados salientam que, mesmo com a legalização 

das PICs no SUS, sua integração no âmbito das políticas se apresenta como um 

desafio. O estudo realizado pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional, 

durante a fase de elaboração da Política Nacional, mostra que as iniciativas dessas 

práticas nos serviços de saúde ocorrem timidamente, preferencialmente junto à 

atenção básica, e que a superação da lentidão no movimento de inserção dessas 

práticas depende da priorização elencada pelos planos de governo e da articulação 

entre a sociedade civil e os segmentos do SUS. Os autores do artigo supracitado 

salientam também que essa prática mostra-se como um exercício de democracia, 

suporte à pluralidade e respeito ao usuário na medida em que disponibiliza recursos 

terapêuticos advindos de diferentes fontes e saberes e amplia as opções na forma 

de cuidar. 

Segundo Tesser (2014), essas práticas repercutem positivamente nos sujeitos 

porque valorizam o autoconhecimento, resgatam valores culturais e espirituais, 

estimulam o cuidado, a promoção da saúde e a qualidade de vida e favorecem, 

também, a sociabilidade, a construção de redes de apoio e a participação social e 

política. O autor entende que há dificuldades para a legitimação dessas práticas 

integrativas complementares e aponta como causas: o predomínio da supremacia 

científica, a dificuldade de encontrar atores ou instituições vinculados às tradições de 
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cura convergentes aos princípios do SUS e o processo de mercantilização de 

saberes que tende a sobrepor-se aos procedimentos ligados à promoção da saúde.  

Essas dificuldades levantadas possibilitam refletir sobre as observações do 

cotidiano profissional e sobre enfrentamentos, ainda hoje, necessários para a 

legitimação do SUS e a expansão de práticas não convencionais focadas na 

promoção da saúde, entre as quais encontra-se a TC. 

Os pressupostos teóricos da TC e a convergência de propósitos 

estabelecidos entre estes e as políticas de atenção do SUS, de acordo com 

constatações da prática, não tem sido suficientes para garantir o reconhecimento e a 

expansão deste trabalho. 

Assim, Tesser (2014) compreende que, para ocorrer legitimação das PICs no 

SUS, torna-se importante que o tema PIC seja discutido democraticamente na 

sociedade, que se estabeleçam diretrizes vinculadas à promoção, possibilitando a 

diversificação do processo de validação do saber não-científico e fomento a 

pesquisas, estudos e capacitações convergentes com os valores de promoção de 

saúde. 

Percebe-se, por essas explanações, que o trabalho em saúde demarca vários 

desafios no sentido de possibilitar a transformação do modelo hegemônico de saúde 

por meio da consolidação de políticas de atenção que favoreçam espaços de diálogo 

e escuta para as demandas sociais. Para tanto, torna-se importante rever as formas 

de gestão e o planejamento de políticas voltadas à produção de cuidado integral, ou 

seja, à qualidade de vida (BRASIL, 2005). 

Luz (2015, p. 165-171) diz que a medicina precisa desenvolver e aprimorar 

técnicas que demarquem a arte de curar para além da utilização de métodos 

diagnósticos inovadores e sofisticados. Nesse sentido, considera que as 

racionalidades terapêuticas ganham espaço por terem o cuidado como objeto e 

objetivo central: fortalecerem a relação terapeuta-paciente, favorecerem as 

estratégias de socialização, acentuarem a autonomia dos sujeitos e promoverem a 

recuperação da saúde e a promoção da vida. 

Luz pontua, também, que existem tensões provocadas pelo encontro entre a 

medicina hegemônica e a medicina alternativa, e que estas tensões se transformam 

em obstáculos no caminho de reconhecimento das práticas não convencionais pelo 

fato de estas não se enquadrarem como especialidades médicas e, ainda assim, 
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atraírem médicos comprometidos juntamente com profissionais de formação superior 

ou técnica nas mais diversas áreas. 

Um fator marcante observado por Luz, com tendência a romper com a 

preponderância médica tradicional, é o crescimento progressivo de concepções e 

teorias psicossociais sobre o adoecimento que convergem para a superação da 

cisão entre corpo e mente, tal como a psicossomática, que impossibilita explicar o 

adoecimento sem considerar os aspectos psíquicos envolvidos na manifestação da 

doença. Dessa forma, entende que a realização de pesquisas e estudos sobre a 

relação entre sentimentos e sintomas fisiológicos tem ajudado a reconhecer a 

influência das emoções no processo de compreensão do adoecimento, bem como 

tem favorecido a ampliação de abordagens holísticas. 

A PNPIC (BRASIL, 2013) corrobora para a interação dos serviços do SUS, 

em consonância ao princípio de integralidade e da atenção humanizada, fortalece a 

atenção básica na multiplicidade de ações nela inseridas, abre possibilidades para a 

inclusão de diferentes técnicas de cuidado e favorece a corresponsabilização dos 

sujeitos no processo de cuidado e na consolidação da cidadania. 

Visando a efetivação da integralidade no atendimento em saúde e o 

desenvolvimento de ações de cuidado e promoção (SÃO PAULO, 2008) é criado, 

em Santos/SP, o Projeto Terapia Comunitária, conforme elucidações feitas a seguir. 
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3 A TERAPIA COMUNITÁRIA EM SANTOS/SP 

Segundo registro documental intitulado Projeto Terapia Comunitária na 

Atenção Básica (SÃO PAULO, 2008), a TC foi iniciada na cidade de Santos em 

agosto de 2006 por iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEAS, 

que financiou o Curso Terapia Comunitária Integrativa em parceria com o Conselho 

Municipal de Assistência Social para profissionais desta pasta e de organizações 

não governamentais - ONGs. 

A Secretaria Municipal de Saúde - SMS foi contemplada com vinte e quatro 

vagas e, para tanto, encaminhou profissionais de nível universitário entre assistentes 

sociais, enfermeiros, médicos e psicólogos, de acordo com adequação do perfil 

apropriado ao trabalho comunitário, tipo de atuação desempenhada, local de 

trabalho e a interlocução mantida com os demais serviços em consonância com a 

ideia de rede de saúde. 

Esse documento relata que, a partir do curso, foi possível garantir cerca de 

setenta e cinco profissionais praticando a TC no município, evidenciando, em nove 

meses de implantação, quarenta e quatro grupos atuantes, sendo dezesseis na 

SMS, em unidades básicas e de especialidade, dezessete na SEAS e onze em 

ONGs, com média de participantes em torno de dez pessoas. 

Em 2009 (SÃO PAULO, 2009), foi realizado um segundo curso de formação 

com recursos financeiros da SMS Dessa vez, foram setenta e duas vagas para 

profissionais da Saúde, Assistência Social e Educação, ficando a Saúde com o 

maior número delas, pois se vislumbrava a ampliação da TC para toda a rede da 

Atenção Básica. 

Os cursos foram programados e desenvolvidos em parceria com a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), sob o comando do Dr. Adalberto de Paula 

Barreto, Professor Titular do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de 

Medicina, o qual, juntamente com sua equipe, realizou em Santos o conteúdo teórico 

integral de uma carga horária de trezentos e sessenta horas totais distribuídas entre 

teoria e prática. Foi categorizado como curso de capacitação e aperfeiçoamento 

profissional, possuindo registro junto ao Ministério da Educação (MEC) e 

reconhecimento da UFC por meio da Reitoria de Extensão Comunitária (SÃO 

PAULO, 2009). 
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A aplicação de investimento público nessa formação teve como objetivos 

(SÃO PAULO, 2008) a cobertura de rodas comunitárias em UBSs e em Unidades da 

Saúde da Família - USFs, como estímulo de ações de prevenção e promoção de 

saúde, resgate da autonomia, crescimento pessoal, consolidação de vínculos 

solidários e o desenvolvimento familiar e comunitário. Estabeleceu-se, também, 

avançar no processo de integração entre rede básica e serviços de especialidade, 

qualificando o trabalho de promoção da saúde e estabelecendo nexos de referência 

no cuidado com a saúde. Outro objetivo elencado foi efetivar a integralidade do 

atendimento à população com o fortalecimento do trabalho em rede, envolvendo 

SMS-SEAS-ONGs e, por último, contribuir para a identificação das necessidades da 

comunidade local por meio do estudo das temáticas evidenciadas nas rodas, 

auxiliando no processo de planejamento e avaliação das políticas públicas. 

Segundo o Projeto Terapia Comunitária da SMS/SEAS, elaborado para 

reconhecimento interno da TC (SÃO PAULO, 2008), a escolha dos locais para o 

desenvolvimento dos grupos priorizou o espaço das UBSs, formação de duplas de 

terapeutas comunitários, cobertura nas quatro regiões da saúde (Orla, Centro, Zona 

Noroeste e Morros) e prioridade do terapeuta comunitário para permanecer na 

região de seu local de trabalho. Ressalta-se, também, a criação de instrumentais de 

registro para acompanhamento e avaliação das rodas, em fevereiro de 2007, com 

intenção de observar perfis populacionais, características locais, envolvimento das 

equipes, receptividade da comunidade e principais temáticas abordadas. 

Quanto aos temas mais recorrentes, é referendado para as regiões da Orla e 

do Centro a prevalência do estresse e emoções negativas (28%) e conflitos 

familiares (27%). Na classificação geral, o estresse está relacionado aos 

sentimentos de angústia, ansiedade, medo, mágoa, raiva, desânimo, nervosismo e 

possessão. Na Região Noroeste, a maior frequência de problemáticas apresentadas 

diz respeito a conflitos familiares e estresse (32%) e a Região dos Morros não 

apresentou dados (SÃO PAULO, 2008). 

De acordo com anotações no Livro de Registros de Reunião, utilizado pela 

Seção de Atenção à Saúde da Comunidade - SEATESC, e nos outros documentos 

aqui citados, observamos que o número de rodas vem diminuindo progressivamente 

desde o inicio do Projeto Terapia Comunitária, na SMS. Com o passar do tempo, por 

motivos variados, o profissional capacitado vem parando de realizar a terapia 

comunitária por opção própria ou por motivos alheios à sua vontade, decorrentes de 
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transferências, aposentadorias, término de contrato de trabalho e sobrecarga de 

atribuições. Em 2014, o número de terapeutas comunitários ativos era composto por 

dezoito profissionais que davam cobertura para realização de onze rodas.  

Essa situação de informalidade, observada na relação estabelecida entre a 

TC e a SMS, configurou-se como fator motivacional para a realização deste estudo, 

visto a premente indagação sobre o que representa o Projeto Terapia Comunitária 

enquanto ação de saúde para os terapeutas comunitários, equipes de saúde e 

gestores. 

Diferentemente da realidade apresentada na favela do Pirambú (Fortaleza-

CE), local de origem da TC (BARRETO, 2008), onde as rodas são realizadas num 

espaço criado para elas no centro da comunidade, atreladas ao movimento de 

saúde mental, contando com participação constante de moradores, trabalhadores da 

saúde e demais interessados, em Santos, na SMS, são realizadas em espaços 

improvisados, dentro de instituições públicas ou em entidades não governamentais, 

e são oferecidas à população como proposta desarticulada de outras ações ou 

programas de saúde. Tal situação possibilita pensar os encaminhamentos 

ocasionais e inconstantes para a TC como elemento desmotivador à prática 

profissional e favorecedor a consequente diminuição na oferta desse trabalho. 

Além disso, torna-se importante considerar o posicionamento assumido pelo 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), por meio da resolução número 569, 

publicada em 25 de março de 2010 (anexo 5), que dispõe sobre a vedação da 

realização de terapias associadas ao titulo e/ou ao exercício profissional do 

assistente social. Este fato gerou discussões, polêmicas e contestações advindas de 

profissionais, estudantes, estudiosos renomados e entidades representativas em 

todo país, tal como ocorreu, também, na cidade de Santos. 

O DEAB - Departamento de Atenção Básica, por sua vez, abriu debate sobre 

o assunto e solicitou manifestação escrita dos assistentes sociais formados e em 

fase de formação naquele momento, por meio de ciência da recente resolução e 

expressão sobre a intenção em continuar ou interromper os trabalhos. 

A equipe de terapeutas comunitários naquele momento também tomou 

conhecimento de uma carta emitida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Ensino e Questões Metodológicas em Serviço Social (NEMESS), da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC), de outubro de 2009, assinada pela Profª. 

Maria Lucia Rodrigues (SÃO PAULO, 2010), na qual o referido órgão manifestou-se 
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contrário à decisão do CFESS sinalizando a importância de, naquele momento, 

serem reconduzidas reflexões sobre as práticas terapêuticas como um eixo das 

políticas públicas.  

Constatou-se que alguns profissionais de pronto acataram a determinação do 

Conselho e cessaram com o trabalho que vinham realizando e outros optaram por 

seguir na condução de suas rotinas, visto que as discussões e as compreensões 

manifestas oportunizaram tal escolha e a TC mantivera a coordenação regular junto 

ao DEAB. 

Uma manifestação notoriamente importante e convergente à ideia dos 

assistentes sociais terem o direito, resguardado por lei, de desenvolverem práticas 

terapêuticas para as quais foram habilitados fora da graduação, foi o parecer do 

advogado e assistente social Prof. Dr. Vicente de Paula Faleiros. Membro do 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) do Distrito Federal, Faleiros elaborou 

uma carta remetida ao Encontro CFESS/CRESS (Conselho Federal de Serviço 

Social e Conselho Regional de Serviço Social) em julho de 2010 (anexo 6), 

divulgada no meio profissional e nos centros universitários, na qual ele apresenta 

fundamentações embasadas na legislação, no Código de Ética Profissional e na 

Constituição Federal, por meio dos quais solicita a sustação definitiva de qualquer 

medida que discrimine, restrinja, limite, cerceie ou impeça o exercício de práticas 

terapêuticas pelos assistentes sociais qualificados para isso. 

Merhy (2013) considera importante pensar sobre o que seja terapêutico e 

considera como centralmente terapêutico os processos de produção de cuidado 

medidos pela capacidade de manter ou enriquecer conexões existenciais 

estabelecidas por meio do encontro e do acolhimento e não apenas pensar a cura 

como eliminação de sintomas, sinais e pela recuperação de funções orgânicas. 

Para Sonia Seixas (2015), assistente social formada em psicanálise, há que 

se fazer justiça aos assistentes sociais especializados nas diversas abordagens 

psicoterápicas. A autora entende como incoerente a política de exclusão das 

entidades representativas do serviço social frente à prática clínica especializada. 

Essa política rejeita as raízes psicossociais da profissão, ao invés de modernizar e 

multiplicar a autonomia profissional. 

Lazarte (2013), sociólogo e terapeuta comunitário, diz que a TC é mais que 

um afazer, ela é, sim, muitos modos de ser que se entrelaçam, e é um método que 
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favorece expressões do amor e retoma o ser humano como ser social, rompendo 

com antagonismos presentes na sociedade decorrentes das diferenças de classes. 

O fato é que, independentemente do significado e das posições diversas 

adotadas pela categoria dos assistentes sociais, percebeu-se que a grande maioria 

dos terapeutas comunitários da SMS, em suas múltiplas formações de graduação 

foi, paulatina e progressivamente, abandonando, silenciosamente, a execução das 

rodas no município, apresentando, por vezes, motivos vários, associados a 

impedimentos pessoais e familiares, incompatibilidade de tempo, aumento de 

demandas relacionadas às atribuições originais da função ou, ainda, devido a 

ocorrências próprias do âmbito do trabalho como término do tempo contratual, 

afastamentos, aposentadorias, mudanças de local de lotação entre outros. Este 

ocorrido possibilita reconhecer que a diminuição das rodas de terapia comunitária 

está relacionada a questões que envolvem o contexto institucional e a política de 

gestão, numa perspectiva que vai além da questão que acometeu a categoria dos 

assistentes sociais.  

Associada a essa realidade, advinda do grupo de terapeutas, também 

ocorreram mudanças nos quadros funcionais de confiança da secretaria, em função 

do período eleitoral, o que atingiu, também, o DEAB e fez com que a TC deixasse de 

ser enfatizada e priorizada. E, pelo contrário, as mudanças nos quadros funcionais 

exigiam que os terapeutas comunitários passassem a pleitear, por si próprios, 

aprovação, reconhecimento e liberação da chefia imediata para continuarem 

exercendo a TC. 

Essa movimentação de favorecimento à extinção natural da TC, num primeiro 

momento tão particularmente importante enquanto política de atendimento, e 

posteriormente relegada a escolhas pessoais, provocou uma inquietação que 

buscava entender quais os sentidos e significados atribuídos à TC no âmbito da 

SMS. Tal indagação transformou-se na matriz propulsora que deu origem ao 

presente estudo. 
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4 OBJETIVO 

4.1 Objetivo geral 

Investigar a representação da TC na Secretaria Municipal de Saúde de 

Santos na perspectiva de gestores, terapeutas comunitários e de equipes de saúde. 

4.2 Objetivos específicos 

 Perceber o interesse na utilização da TC como instrumento de promoção de 

saúde;  

 Identificar o reconhecimento da TC como uma estratégia de cuidado 

associada às práticas integrativas complementares do SUS; 

 Reconhecer o significado e a repercussão desse trabalho para as equipes da 

SMS. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Tipo de estudo 

Este estudo foi desenvolvido com base na metodologia qualitativa, 

enfatizando o levantamento de ideias e opiniões de sujeitos que compõem a 

realidade social, através de pesquisa de campo e também de análise documental. 

Por meio de fontes documentais disponibilizadas no DEAB – SMS como livro-ata, 

processos administrativos e projetos de trabalho interno, foi possível resgatar ideias 

e aspectos históricos e analisar manifestações da atualidade. 

O método qualitativo foi escolhido, por possibilitar identificar a rede de 

significados e a representação do pensamento instituído e, ainda, permitir (MINAYO, 

2008) desvelar fatos pouco conhecidos e construir e rever conceitos predominantes. 

Considerando que o foco aqui definido é compreender a realidade humana e 

social e os significados e representações da TC na SMS optou-se pela coleta de 

informações através da pesquisa de campo, realizada por meio de questionário, 

composto por questões abertas, a fim de facilitar ao entrevistado explanar livremente 

seu pensamento e o posicionamento assumido frente às questões apresentadas.   

Para Minayo (2003), o campo é palco de manifestações, de 

intersubjetividades e interações entre pesquisador e pesquisados e favorece a 

criação de novos conhecimentos. A pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo de relações, dos processos e dos fenômenos...” (p.21). 

A associação feita com a pesquisa documental possibilitou ampliar a captação 

de informações para compreensão da realidade e, de acordo com Cervo (2007), a 

investigação de documentos permite estudar, descrever e comparar usos, costumes, 

tendências, diferenças e características que tanto do momento presente como do 

passado.  

Desta forma, o reconhecimento da realidade, através do olhar dos sujeitos 

que a integram, associada ao valor dado ao resgate documental, capaz de retomar 

fatos ocorridos no passado e explicar contingências da realidade atual, nortearam a 

escolha dos referenciais metodológicos ora pontuados. 

5.2 Procedimentos éticos 
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Com relação aos aspectos éticos, o estudo se dá em conformidade com as 

Diretrizes Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos, Resolução 

Normativa 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – MS, e todos os voluntários 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

Faz-se constar, ainda, que esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e aprovada sob 

n.º 816.994 em 08/10/2014 (Anexo 2). 

5.3 Sujeitos da pesquisa 

Quanto à população-alvo, foram definidos doze sujeitos, a saber: três 

gestores de departamento da SMS, seis terapeutas comunitários que passaram por 

formação oferecida pela SMS nos anos de 2006 e 2009, sendo três atuantes e três 

que pararam de executar as rodas, e três chefias de seção de unidade básica ou da 

saúde da família. A definição dos nomes surgiu por intermédio de sorteio, utilizando-

se como referência a relação de profissionais formados pela SMS (São Paulo, 2009) 

e o organograma institucional das seções (Anexo 3). Quanto aos gestores, foram 

escolhidos três departamentos ligados à prestação de assistência, os quais tiveram 

ou ainda mantêm rodas comunitárias em seus serviços (Anexo 4).  

5.4 Critérios de inclusão e exclusão  

Critérios de Inclusão: fazer parte do quadro de funcionários da SMS desde 

2006, exceto no caso de gestores que ocupam cargo de confiança. 

Critérios de Exclusão: estar fora da prática profissional na área da saúde 

devido a férias, licenças, aposentadoria, prestação de serviço em outro local e por 

livre manifestação de desinteresse ou impossibilidade. 

5.5 Instrumentos 

Foi utilizado como instrumento de coleta um questionário composto por quatro 

questões abertas (Apêndice B), através do qual foi indagada sobre a existência de 

alguma relação entre a TC e a promoção de saúde, a possível relação entre a TC e 

as PICs, os possíveis caminhos para a TC na SMS e, por último, foi solicitada a 

análise do entrevistado sobre sua participação junto à TC durante seu percurso na 

SMS. 
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A formulação de perguntas abertas aplicadas por intermédio de entrevista se 

deu por permitir a livre expressão e o pensamento próprio do entrevistado, bem 

como por recomendação da metodologia Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

utilizada na análise dos dados. 

Para Cervo (2007) a entrevista é orientada para um objetivo definido e 

direciona-se a colher dados que não são encontrados em fontes documentais e que 

são utilizados para estudo de casos ou opiniões.  

Segundo Lefévre e Lefévre (2012), perguntas abertas é a forma mais 

adequada de se obter depoimentos que contem ideias personalizadas e que podem, 

posteriormente, compor o pensamento de uma coletividade. 

5.6 Procedimento 

As entrevistas foram agendadas dentro do horário de trabalho e foram 

realizadas, por opção do entrevistado, na sede da SMS ou na unidade de saúde 

onde o mesmo atua. 

Não ocorreram impedimentos no momento das coletas que pudessem 

prejudicar a execução das mesmas, mas ocorreram pequenas intercorrências, as 

quais exigiram compreensão e respeito do entrevistador com as reações 

inesperadas advindas dos voluntários, manifestas pelo pedido de remarcação das 

datas agendadas para as entrevistas devido a impedimentos do trabalho, demora 

em responder ao convite para participar como voluntário, recusa em participar do 

processo por escassez de tempo e substituições devido a gozo de férias. Dessa 

maneira, foi necessário aguardar o momento favorável para a efetivação dos 

encontros ou mesmo prosseguir com o sorteio de forma que o processo fosse 

concluído dentro do prazo planejado. 

Pelo fato da entrevista estar acoplada ao método de análise DSC e este não 

prever o estabelecimento de diálogo ou interlocução com os entrevistados 

(LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2012), foi combinada, a partir da verbalização da questão, 

sua exposição visual, de maneira que os sujeitos pudessem sentir maior segurança 

ao discorrer seu pensamento. 

Ao entrevistado foi salientada a importância quanto à naturalidade e à 

espontaneidade de seu depoimento, visto que o desejado era saber suas próprias 

ideias acerca do tema apresentado. Foi solicitada e aceita autorização para 

gravação dos depoimentos, de modo a possibilitar maior atenção e disponibilidade 
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ao voluntário durante a coleta. Posteriormente, todo o conteúdo foi transcrito na 

íntegra e utilizado conforme recomendações metodológicas específicas. 

O tempo médio utilizado nas entrevistas foi de doze minutos, sendo que o 

menor tempo não chegou a completar cinco minutos e o maior atingiu trinta e cinco 

minutos. 

5.7 Análise dos documentos 

As fontes documentais consultadas neste estudo foram o Projeto Terapia 

Comunitária na Atenção Básica SMS/SEAS (SÃO PAULO, 2008), o processo 

11.996/2009-91 que trata da Contratação para realização do Curso de Capacitação 

em Terapia Comunitária para Técnicos da SMS (SÃO PAULO, 2009), a Resolução 

do Conselho Federal de Serviço Social nº 569, que foi divulgada para ciência dos 

assistentes sociais (SANTOS, 2010) e o Livro de Registros de Reunião dos 

Terapeutas Comunitários (SÃO PAULO, 2012) existente na SEATESC. 

Essas fontes foram levantadas para resgatar acontecimentos históricos que 

ocorreram na fase formação dos terapeutas comunitários e durante a implantação 

da TC na SMS, ou seja, a partir de 2006, no sentido de contribuir com a 

complementação de informações importantes para o reconhecimento e análise do 

momento atual. 

Observou-se, através do Projeto Terapia Comunitária (SÃO PAULO, 2008) 

que foram elencados quatro objetivos para este trabalho, entre os quais, reforçar a 

TC como ação de prevenção e promoção da saúde, fortalecer o vínculo e o 

desenvolvimento familiar e comunitário, avançar no processo de integração dos 

serviços da atenção básica com os demais níveis de atenção, efetivando a 

integralidade do atendimento à população e o fortalecimento do trabalho em rede 

intersetorial e contribuir na identificação das necessidades da população, auxiliando 

na avaliação e no planejamento das políticas públicas. 

Esse projeto, contudo, não apresentou descrição de ações ou estratégias que 

pudessem garantir protocolos de encaminhamentos contínuos à TC, pautou-se em 

divulgar a visão institucional favorável à aplicação das rodas como algo suficiente 

para manter adesão permanente dos profissionais e estabelecer fluxos espontâneos 

de encaminhamento. Percebeu-se que o Projeto contém os mesmos conteúdos 

elencados no Processo para Contratação do Curso de Formação de terapeutas 
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comunitários (SÁO PAULO, 2009), ou seja, publiciza informações positivas sobre o 

que vem a ser e o que possibilita a TC.       

Quanto à divulgação da Resolução nº 569 do CFESS aos terapeutas 

comunitários do DEAB (SÃO PAULO, 2010), percebeu-se como uma conduta que 

provocou dicotomia na categoria dos assistentes sociais, uma vez que ao mesmo 

tempo em repassou para ciência dos profissionais a recomendação do conselho 

federal, não vetou a realização da TC, permitindo a tomada de decisão individual 

desvinculada de reflexão coletiva e de posicionamento crítico que pudessem clarear 

os interesses e as repercussões institucionais advindas desta decisão frente ao 

percurso deste projeto na SMS.   

Através do Livro de Registro de Reuniões dos terapeutas comunitários (SÃO 

PAULO, 2012), aberto em 2012, para registro das reuniões bimensais, possibilitou-

se observar o declínio natural das rodas frente à diminuição da quantidade de 

profissionais na ativa ao longo do tempo. Além disto, também foi possível perceber o 

interesse exclusivo do grupo de terapeutas comunitários em manter encontros 

frequentes para discutir e compartilhar o trabalho, pensando estratégias para 

ampliação e reconhecimento da TC na SMS.         

5.8 Análise dos dados  

A análise dos dados foi feita utilizando-se a metodologia Discurso do Sujeito 

Coletivo (LEFÉFRE e LEFÉVRE, 2012), pelo fato de ter como principal característica 

a representação de opinião social, convergindo claramente com os objetivos 

elencados neste estudo. 

Por meio deste método, foi possível analisar o conteúdo coletado na 

perspectiva qualitativa e quantitativa.  O conteúdo dos depoimentos apresentados 

pelos doze sujeitos levou à identificação de ideias centrais (ICs) relacionadas a cada 

pergunta, as quais deram origem às categorias. Cada categoria viabilizou a 

construção de um discurso coletivo e, desta forma, foi possível identificar a 

representação quantitativa de tendências, predominâncias e divergências acerca de 

cada tema. 

Posteriormente foram extraídos os trechos em que se via representada a IC, 

sendo estes denominados expressões-chave (ECHs). As ECHs personificam 

concretamente, e com as próprias palavras utilizadas pelo entrevistado, a ideia 

central absorvida inicialmente. 
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De posse de todas as ICs, foi possível dar nome às categorias, sendo estas 

específicas para cada questão. ICs semelhantes foram agrupadas de modo que, no 

máximo, fossem formuladas cinco para cada pergunta. Essas categorias, após 

serem elencadas, alimentaram o software.  

Por fim, o programa devolveu todas as ECHs encontradas dentro da mesma 

categoria, de modo que foi possível visualizar os depoimentos de todos os sujeitos 

agrupados por IC. 

Esse material viabilizou a construção do DSC, trabalhando-se manualmente 

categoria por categoria, utilizando-se a própria fala dos sujeitos e construindo um 

discurso lógico, único, descrito na primeira pessoa do singular, possibilitando a 

expressão das representações sociais detectada. 

O discurso criado manualmente foi inserido novamente no software de modo 

a possibilitar nova devolutiva, dessa vez demostrando similaridades e diversidades 

de ideias derivadas de cada pergunta associadas a uma representação percentual, 

favorecendo, assim, leitura qualitativa e quantitativa sobre as opiniões manifestas. 

Foram pré-requisitos importantes para a aplicação dessa metodologia a 

realização de um curso específico ministrado no Instituto do Discurso Coletivo 

(IDSC), sediado na cidade de São Paulo, pelos professores Ana Maria e Fernando 

Lefèvre, bem como encontros posteriores com o professor Fernando Lefèvre para 

monitoramento da metodologia de análise e lançamento dos dados no software 

digital Qualiquanti. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e a discussão serão apresentados por questão feita a cada 

participante. 

Questão 1: Em sua opinião há alguma relação entre terapia comunitária e 

ações de promoção de saúde. Sim ou não, por quê? 

 

Tabela 1: Distribuição de frequência absoluta e percentil das categorias das 
respostas apresentadas na questão. 

  n % 

A Sim, porque possibilita autonomia. 2 16,67 

B Sim, porque complementa a consulta médica. 1 8,33 

C Sim, porque evita o adoecer. 5 41,67 

D Sim, porque possibilita falar de si. 4 33,33 

 Total de respostas 12  

 

Todos responderam afirmativamente, concordando que há uma relação entre 

a TC e as ações de promoção de saúde. Contudo, a compreensão desta relação 

ocorreu a partir de diferentes olhares. Assim, foram salientadas quatro categorias 

por meio das quais cinco sujeitos apoiaram-se na ideia de que a TC evita adoecer, 

quatro reconheceram esta relação porque a TC possibilita falar de si, dois 

perceberam esta relação pelo fato da TC possibilitar autonomia e um sujeito 

entendeu que a TC está relacionada à promoção da saúde apoiando-se na ideia de 

que complementa a consulta médica (Tabela 1). 

Iglesias e Araújo (2011) afirmam que a concepção de promoção da saúde, 

compreendida como ausência de doença, pode estar presente ainda hoje na 

sociedade (categorias B e C), e está associada a essa concepção a uma 

responsabilidade individual ou familiar e à adoção de hábitos saudáveis. Uma das 

falas exemplifica a concepção que cabe ao indivíduo decidir sobre sua saúde:  

“Na minha opinião a TC tem total relação com a promoção de saúde, 

possibilita o fortalecimento, o empoderamento que a pessoa precisa. É, acredito no 

mínimo faz o munícipe refletir sobre o que está se passando com ele. Possibilita 

olhar para ele próprio... Você tem que se conhecer, refletir sobre você para 

conseguir achar alguma coisa, para promover a saúde ou tratar de alguma coisa, 

ok.” 

Heidmann (2006) reitera as argumentações apresentadas por Iglesias e 

Araújo, dizendo que muitos profissionais desconhecem ou se confundem ao dar 
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significado à promoção da saúde, quando a relacionam a atitudes comportamentais 

e à ausência de doenças (categorias B e C). Para a autora, a promoção de saúde 

envolve incorporação de estratégias que visem à superação das iniquidades, 

valorizando o posicionamento crítico, o diálogo e a autonomia dos sujeitos. Estes 

aspectos são referendados na PNPS (2006), que estabelece compromisso com 

ações dirigidas à qualidade de vida, redução de riscos e vulnerabilidades e 

convergência ao exercício de cidadania, aspectos estes não demarcados pelos 

entrevistados nos depoimentos. 

Os depoimentos mostram certa divergência na compreensão da TC como 

ação de promoção de saúde. As ideias apresentadas revelam que os entrevistados 

atribuem importância às ações de promoção focando-as basicamente em dois eixos 

distintos. Um sob o prisma de que promover saúde significa evitar adoecer e outro 

entendendo promoção como favorecimento à qualidade de vida contudo, de uma 

maneira pouco aprofundada.  

A promoção de saúde de uma maneira geral aparece como resultado do não 

adoecimento, estabelecendo forte vinculação com a consulta médica e com a 

medicalização e a TC é relatada como uma ação de promoção de saúde 

coadjuvante ou complementar ao atendimento médico.  

A compreensão efetuada por Barreto (2008), de que as ações de saúde 

pautadas na promoção e oportunizadas pela TC favorecem ao individuo fazer 

escolhas, ampliar os horizontes em direção à autonomia e ao desenvolvimento de 

práticas de cuidado, aparece de maneira difusa nos discursos. 

Constata-se que a afirmação feita por Barreto (2008) sobre os benefícios e 

transformações provocadas pela TC nos indivíduos se apresenta configurado no 

Projeto Terapia Comunitária na Atenção Básica (SÃO PAULO, 2008), através de 

seus objetivos. O quinto objetivo, por exemplo, demarca como finalidade resgatar a 

autonomia e o crescimento pessoal dos participantes, no entanto, o mesmo projeto 

não aponta instrumentos que viabilizem constatar a ocorrência dessas 

transformações, nem as relaciona como parâmetro ou indicador de saúde. 

As condições de vida e trabalho são aspectos que determinam as condições 

de saúde e doença das populações, (BRASIL, 2005), contudo o Projeto Terapia 

Comunitária (SÃO PAULO, 2008) não se propõem a dar visibilidade e 

reconhecimento à TC como metodologia capaz de detectar se houve transformação 
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ou não desses determinantes na comunidade, ou seja, se foram evidenciadas 

marcas de promoção de saúde.  

Esta inexpressão favorece a comprovação objetiva quanto à repercussão 

demarcada pela TC na saúde, e faz com que seus propósitos diluam-se no meio das 

concretas solicitações imediatas apresentadas no cotidiano. Além disto, é sabido 

que mudanças periódicas nos quadros da gestão pública tornam instável a 

continuidade de ações e projetos não incorporados pela comunidade.   

Os entrevistados não demostraram constructos teóricos capazes de analisar 

as ações da prática, bem como não referendaram conhecimento sobre a PNPS 

(BRASIL, 2007), sendo possível admitir, tal como apontado por Heidmann (2006), 

significativo desconhecimento e mesmo confusão quanto ao significado da 

promoção de saúde como sinônimo de prevenção de doença. 

Os trechos dos discursos a seguir elucidam, conforme pontuado pelos 

autores, os aspectos tidos como relevantes pelos entrevistados quanto a relação 

estabelecida entre TC e promoção de saúde. 

Possibilita autonomia: “Na minha opinião a TC tem total relação com a 

promoção de saúde, possibilita o fortalecimento, o empoderamento que a pessoa 

precisa. É, acredito no mínimo, faz o munícipe refletir sobre o que está se passando 

com ele,  possibilita olhar para ele próprio. Você tem que se conhecer, refletir sobre 

você, para conseguir achar alguma coisa, para promover a saúde ou tratar de 

alguma coisa.” 

Complementa a consulta médica: “Olha eu acredito que sim. E acredito que 

tem envolvimento sim com a promoção de saúde, porque não necessariamente 

aquele problema vai ser resolvido numa consulta, né, dependendo da situação, 

claro, também. Mas acho que muitas das questões podem ser trabalhadas, sim, na 

TC.”  

Evita adoecer: “A TC é um grande instrumento tanto de promoção da saúde, 

quanto de prevenção de doenças. Encaminho os pacientes para terapia comunitária 

porque a vejo como um instrumento de fortalecimento pessoal e tratamento da 

depressão. Em nosso país fala-se muito em terapias curativas e não em preventivas 

e a TC pra mim, tem a ver com a medicina preventiva por ser uma ação que de 

alguma forma antevê o adoecimento. Vejo como uma ferramenta de cuidado e assim 

como a vacinação e os processos educativos multiprofissionais, favorece bem estar 

e qualidade de vida.” 
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Possibilita falar de si: “Pra mim é muito evidente essa relação. Como se 

costuma dizer, quando a boca fala, os órgãos saram. Quando eu possibilito que 

alguém fale de sua dificuldade ou problema familiar, eu estou promovendo saúde. A 

TC é uma metodologia que, assim como o que se pretende com outras ações de 

promoção de saúde, favorece melhora de todos. Há problemas semelhantes, mas 

podem ser encontradas soluções diferentes de acordo com as experiências de cada 

um. O princípio básico é propiciar a interação e dar voz às pessoas para que elas 

possam sair daquela mesmice de procurar o serviço de saúde só para reclamar e 

falar de doença.” 

Questão 2: Você vê alguma relação entre terapia comunitária e práticas 

complementares de saúde no SUS? Sim ou não, por quê? 

 

Tabela 2: Distribuição de frequência absoluta e percentil das categorias das 
respostas apresentadas na questão 2. 

  n % 

A Sim, porque facilita a adesão ao SUS. 3 25,00 

B Sem resposta. 1 8,33 

C 
Sim, porque não é psicoterapia e complementa o atendimento 
médico. 

4 33,33 

D Sim, mas necessita adesão e participação voluntária. 1 8,33 

E Sim, porque promove a saúde. 3 25,00 

 Total de respostas 12  

 

Frente a este questionamento, a grande maioria dos entrevistados (11 

sujeitos) estabeleceu relação entre a TC e as práticas integrativas. Esta questão deu 

origem a cinco categorias, onde quatro sujeitos acreditam que esta relação se dá 

porque a TC complementa o atendimento médico, três sujeitos consideram que 

facilita a adesão ao SUS, outros três entendem que esta relação ocorre porque a 

TC promove a saúde, um sujeito acredita que há relação, mas evidencia que a 

adesão e a participação precisa ser voluntária e um sujeito não soube o que dizer 

sobre o tema e não respondeu a questão (Tabela 2). 

Andrade e Costa (2015) esclarecem que a denominação PIC surgiu a partir 

da criação do SUS para designar o campo de múltiplos saberes e cuidados 

terapêuticos alternativos ou complementares à medicina tradicional, sinalizando uma 

visão integral e sistêmica de homem e permitindo compreender o processo saúde-

doença a partir da interação de conhecimentos interdisciplinares, concepção 

presente no discurso da categoria C, a qual revelou a seguinte ideia predominante: 
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TC complementa o atendimento médico: “Sim, acredito que a TC seja um 

recurso para trabalhar as coisas que fogem do âmbito da consulta médica. Acho que 

as pessoas precisam de outras coisas além do médico, da receita e do 

medicamento, e vejo que a terapia comunitária, em determinadas situações, como 

um componente que auxilia na inserção do indivíduo a outro tipo de tratamento sem 

utilizar medicação.” 

Considerando a predominância da ideia de que a TC configura como ação 

complementar ao atendimento médico e que este fato, em um dos discursos, 

respalda o reconhecimento da TC como PIC percebe-se, ainda que não expresso, 

desconhecimento sobre a PNPIC.  

Este desconhecimento foi reiterado através da pesquisa documental 

realizada, pois tanto no Projeto TC na Atenção Básica (SÃO PAULO, 2008), quanto 

no Processo para Contração do Curso de Formação de TC (SÃO PAULO, 2009) e, 

não foi mencionada relação com a PNPIC como aspecto que pudesse favorecer a 

consolidação da TC. 

Observa-se que o desconhecimento ou o não reconhecimento de ações de 

cuidado não convencionais é comum ainda nos dias atuais e segundo Tesser (2014) 

o predomínio da supremacia científica, a falta de tradição com experiências de cura 

convergentes aos princípios do SUS e a mercantilização de saberes dificultam o 

reconhecimento e a legitimação de práticas não convencionais focadas na promoção 

da saúde.   

Segundo o artigo “As Práticas Integrativas e Complementares no SUS: 

realidade e desafios após dois anos de publicação da PNIPIC” (DE SIMONI et al., 

2008), estudo realizado pelo MS no território nacional durante a elaboração da 

PNPIC mostrou modestas iniciativas dessas práticas, apontando predominância no 

desconhecimento deste trabalho. Considerando a omissão dos entrevistados sobre 

as PICs enquanto política federal, observa-se, conforme apontado pelos autores do 

artigo supracitado, indícios desse desconhecimento. Além disso, tanto pela 

afirmação categórica apresentada pela categoria B, quanto pela resposta evasiva 

salientada na categoria D, percebem-se dificuldades para discorrer sobre o assunto, 

conforme demonstrado nos fragmentos de discurso salientados: 

Sem resposta: “Admito meu desconhecimento sobre que práticas integrativas 

são essas no âmbito do SUS. Não vivenciei nenhuma experiência, por isso não me 

sinto com propriedade para falar.” 
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Em termos, porque necessita adesão voluntária: “Acho que sim, mas 

depende do profissional e de a pessoa querer participar.” 

Segundo a PNPIC (BRASIL, 2013), valorizam-se ações que contribuem com a 

interação dos serviços do SUS associados ao princípio da integralidade, atenção 

humanizada, fortalecimento da atenção básica, multiplicidade de técnicas de 

cuidado e consolidação da cidadania. Esta concepção, ainda que não muito 

elaborada, encontra-se presente nas respostas das categorias A e E, mostrando que 

a metade dos entrevistados percebe alguma relação entre a TC e o SUS, conforme 

expresso a seguir: 

A TC facilita a adesão ao SUS: “Sim, tenho tanta clareza que a TC se 

integra completamente às outras práticas de saúde porque ela é holística, sistêmica 

e humanizadora. Além disso, ela responde ao preceito da acessibilidade, está 

sempre aberta a receber as pessoas sem burocracia. O participante da TC, em 

geral, adere muito melhor aos serviços nos diferentes níveis de atenção porque se 

conhece melhor, reconhece sua necessidade orgânica e emocional, percebe estar 

em processo de crescimento individual e grupal e se sente tranquilo nesse 

processo.” 

A TC promove a saúde: “Sim, acho a TC um dos itens das práticas 

integrativas complementares no SUS e entendo que cada município pode incorporá-

la ou não, dependendo da escolha da gestão. Vejo a TC como uma ferramenta de 

cuidado que ajuda o cidadão a se conhecer, promove a saúde e a qualidade de 

vida.” 

Tesser (2014) entende que a legitimação das PICs no SUS envolve 

articulação a um processo de discussão na sociedade, bem como o estabelecimento 

de diretrizes governamentais, estudos, pesquisa e capacitações convergentes à 

política de promoção da saúde. Com exceção da categoria A, as demais categorias 

representadas por nove sujeitos pesquisados, apontam a necessidade de 

aprofundar discussões sobre as PICs, conforme salientado pelo autor. O discurso 

apresentado na categoria E, apesar de considerar a TC como instrumento de 

promoção de saúde, não expressa conhecimento sobre as PICs e deixa dúvidas 

sobre a compreensão da TC no âmbito dessas práticas. 

Luz (2015), convergindo com as ideias apresentadas por Tesser (2014), 

aponta como caminho para o avanço das práticas não convencionais de cuidado, 

desvinculadas da área médica, a consolidação de estudos embasados em teorias 
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psicossociais, os quais explicam o processo de adoecimento a partir da inter-relação 

corpo-mente-emoções.  

Essa compreensão de cuidado, como atribuição não médica, possibilitado por 

intervenções que visem harmonização e a integralidade do ser humano fora do foco 

da doença, não foi registrada nos discursos, mostrando que é preciso difundir 

debates e ações que provoquem a circulação de ideias sobre cuidado ampliado no 

SUS.  

Questão 3: Para você, quais os caminhos possíveis para a terapia 

comunitária na SMS?            

 

Tabela 3: Distribuição de frequência absoluta e percentil das categorias das 
respostas apresentadas na questão 3. 

  n % 

A Investir em sua ampliação na Atenção Básica. 8 53,33 

B Contar com respaldo e reconhecimento institucional. 3 20,00 

C Ser reconhecida como um programa de saúde. 3 20,00 

D Garantir que todos os funcionários possam participar da TC. 1 6,67 

 Total de respostas 12  

 

Obs.: Três sujeitos apresentaram duas ideias em seus depoimentos, 

compartilhando as categorias A-C, B-C e A-B concomitantemente, originando o total 

de 15 ICs. 

Esta questão possibilitou a elaboração de quatro categorias, evidenciando 

que, para todos os entrevistados, a TC deve permanecer e ampliar sua ação no 

âmbito da SMS. Para oito sujeitos é preciso investir em sua ampliação na Atenção 

Básica, três acreditam que a TC precisa contar com respaldo e reconhecimento 

institucional, três pensam que ela deve ser reconhecida como um programa de 

saúde e um cita como importante garantir que todos os funcionários possam 

participar da TC (Tabela 3). 

Segundo o MS (BRASIL, 2008), a TC contribui para o fortalecimento da 

atenção básica e dos princípios do SUS. A PAB (BRASIL, 2006) destaca como 

princípios: acessibilidade, vínculo, integralidade, responsabilização, humanização, 

participação social, valorização do sujeito na sua integralidade, premissas as quais 

também são valorizadas na TC (BARRETO, 2008). Embora nenhum dos 

entrevistados tenha mencionado a TC como estratégia de intervenção apontada pelo 

MS articulada aos princípios do SUS, as categorias A, B e C mostram quatorze 
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ideias centrais argumentando sobre a permanência e ampliação deste trabalho na 

SMS, conforme as seguintes explanações: 

Investir em sua ampliação na atenção básica: “Penso que a TC é um 

recurso terapêutico que deve ser utilizado como ferramenta de cuidado e ampliado 

na atenção básica, tanto nas unidades básicas tradicionais quanto nas unidades de 

saúde da família. Se não for possível ampliar em 100% dos serviços, acho que 

deveriam ser estudados locais viáveis... Vejo a TC como coisa séria, não como uma 

banalidade, embora saiba que há pessoas na secretaria que acreditem e outras 

não... Vejo como um recurso de apoio na linha de cuidado que necessita de 

investimento, disponibilidade de tempo e dedicação. É preciso acreditar que esse 

trabalho funciona e dispensar o funcionário terapeuta comunitário de outros afazeres 

para realizá-lo... Entendo que a TC pode ser utilizada pelo médico clínico, pelo 

generalista e por outros profissionais da equipe multidisciplinar como um recurso 

complementar ao tratamento... Acho, ainda, que é importante explicar aos 

funcionários a função da TC... Vejo um conjunto de possibilidades que podem 

ampliar o reconhecimento e o sucesso desse trabalho na atenção básica.” 

Contar com respaldo e reconhecimento institucional: “Vejo que as 

pessoas na secretaria sabem que a TC existe, mas não a conhecem, e mesmo os 

gestores ainda precisam se conscientizar sobre sua importância. A TC ainda não 

está totalmente integrada a outras práticas, portanto precisa do envolvimento da 

gestão, desfazendo a ideia de que quando eu saio para fazer a TC o trabalho fica 

descoberto. Eu sei que continuo trabalhando, mas nem sempre há este 

reconhecimento por parte dos demais funcionários. Então, para ter a dimensão que 

a TC necessita é importante pensar neste respaldo institucional e mesmo num 

estudo no qual se possa provar as possibilidades que este trabalho pode oferecer à 

atenção básica...” 

Ser reconhecida como programa de saúde: “A SMS possui mecanismos 

para valorizar as equipes de saúde em suas mais diversas formações, qualificando a 

assistência e a saúde pública oferecida à população, então vejo como um caminho 

efetivar a TC como um programa de saúde e assim poder garantir a continuidade 

desse trabalho.” 

Na categoria A, pode-se observar que a maior concentração de entrevistados 

(oito participantes), partilha a ideia de investir na ampliação do projeto TC na rede 

básica, contudo, permanece a compreensão de complementariedade à consulta 
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médica. As possibilidades pensadas para a TC mostram-se enquanto visões 

pessoais, desassociadas de fundamentos teóricos e de políticas de saúde já 

existentes. 

Padilha (2012) constata, a partir de estudos realizados, que há dificuldades 

para a legitimação da TC como ferramenta de cuidado devido a aspectos 

relacionados ao âmbito institucional, físico, humano e metodológico. Tomando as 

conclusões da autora como referencial de análise, é possível considerar que as 

respostas apresentadas pelos entrevistados nas quatro categorias se 

complementam e fazem referência à falta de incentivo da gestão e ao processo de 

desorganização do trabalho.  

Cecílio (2015) evidencia que há tendência na desarticulação das ações de 

cuidado, quando estas são desenvolvidas por profissionais de forma desassociada e 

fragmentada, o que observamos estar relacionado ao fato de que, apesar de os 

entrevistados argumentarem a favor da TC, não a percebem como dispositivo de 

cuidado integrado às políticas de saúde vigentes, como as preconizações da Política 

de Atenção Básica (BRASIL, 2007), PNPIC (BRASIL, 2008) ou ainda a PNPS 

(BRASIL, 2007). Estas evidências inviabilizaram perceber a representação e o 

significado da TC além da opinião pessoal baseada no histórico local, perdeu-se a 

dimensão do universo do SUS e das potencialidades existentes no município para 

fortalecimento desse mesmo sistema.     

A ideia manifesta é que a TC pode favorecer as relações pessoais e não a 

política pública, conforme discurso a seguir: 

Garantir que todos os funcionários possam participar da TC: “Vejo como 

extremamente importante que todos os funcionários possam participar das rodas 

porque na TC você cuida de cuidadores e fortalece a integração da equipe.” 

Ceccim (2005) destaca a problematização da prática e a interlocução entre 

esta e os conceitos de atenção integral, humanização, equidade e qualidade como 

incentivos à produção de mudanças na atenção e na gestão. Esse repertório de 

discussão, não referendado pelos entrevistados, direciona pensar a educação 

permanente como possibilidade de atentar novas perspectivas e compreensões da 

TC no âmbito das políticas públicas. 

Importante salientar que no Projeto Terapia Comunitária na Atenção Básica 

(São Paulo, 2008), a integralidade no atendimento à população e a aplicação de 

investimentos financeiros em intervisões, foram definidos como objetivos vinculados 
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ao processo de implantação da TC, contudo, não foram apontados os caminhos que 

garantissem atingir concretamente esses ideários.  

A educação permanente, assim como referendada pelo MS (BRASIL, 2005), 

permite compreender o processo de trabalho, refletir a prática e constituir malhas de 

cuidado ininterrupto e, para que seja institucionalizada, precisa estar incorporada ao 

cotidiano e compreendida como ferramenta e estratégia no gerenciamento dos 

serviços.      

Questão 4: Durante seu percurso na SMS, como você analisa sua 

participação junto à terapia comunitária? 

 

Tabela 4: Distribuição de frequência absoluta e percentil das categorias das 
respostas apresentadas na questão 4. 

  n % 

A Boa participação. A TC faz parte da minha vida. 3 25,00 

B Tive participação tímida. 3 25,00 

C Nunca participei de perto, mas vejo como um suporte importante. 4 33,33 

D Não respondeu à questão. 2 16,67 

 Total de respostas 12  

 

Esta questão possibilitou a elaboração de quatro categorias que representam 

as seguintes ideias: quatro entrevistados admitem que nunca participaram de 

perto da TC, três consideram ter tido participação tímida, três reconhecem ter boa 

participação e dois não responderam ao que foi perguntado (Tabela 4). 

O texto “Potencialização da Educação Permanente para a Transformação das 

Práticas de Saúde” (LOPES et al., 2014) evidencia a fragmentação da formação e 

do saber, conduzindo naturalmente à divisão do trabalho, repartição das tarefas e 

hierarquização dos profissionais. Os autores consideram esses elementos como 

facilitadores para o distanciamento de práticas dirigidas à integralidade e aponta a 

educação permanente como uma alternativa para a reversão desse quadro.  Essas 

compreensões auxiliam a reconhecer nos discursos de nove entrevistados 

(categorias B, C e D) pouca informação sobre a TC. 

O artigo “Integralidade, Formação de Saúde, Educação em Saúde e as 

Propostas do SUS- uma revisão conceitual” (MACHADO et al., 2014) discorre sobre 

o trabalho em equipe na saúde, atribuindo relevância ao diálogo e à troca de 

saberes como mecanismos importantes a serem utilizados na produção do cuidado, 
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o que favorece a compreensão de que a falta de discussões sobre as ações de 

cuidado interfere na desqualificação dessas mesmas ações. 

Os trechos a seguir elucidam o que os autores dizem, demonstrando o pouco 

conhecimento de nove entrevistados sobre a TC.  

Tive participação tímida: “Avalio minha participação como tímida, pois 

quando cheguei aqui a TC já existia. Havia ouvido falar deste trabalho quando ainda 

estava na faculdade... A formação pra mim foi superválida... Logo após o curso, 

ocorreu um boom e todo mundo saiu fazendo TC como loucos... O trabalho foi 

aumentando e não tive outro jeito senão largar algumas coisas... Também me 

desestimulou a manifestação do conselho de classe... e o não reconhecimento da 

formação em TC pelo setor de RH... O que inviabilizava um acréscimo salarial... 

Achava complicada a falta de apoio na própria equipe... que reagia como se eu 

estivesse indo passear... Essas questões me desestimularam e acabei desistindo de 

praticar a TC, contudo reconheço os benefícios proporcionados por esta prática...” 

Nunca participei de perto, mas vejo como um suporte importante: “Eu 

mesmo nunca participei de perto da TC, primeiro porque eu era de outro setor e 

depois porque mesmo estando na atenção básica, devido à intensa rotina do 

trabalho, eu não consegui participar. Planejo ver a TC incluída como prática 

integrativa, acho importante que ela esteja próxima das unidades e procuro sempre 

divulgar... pois acredito que ela seja uma importante ferramenta de cuidado.”  

Não respondeu à questão: “Quando entrei no serviço público, me assustei 

porque era recém formado... Fichas de atendimento, protocolos... havia reuniões 

semanais com representantes do setor administrativo, recepção... e, de repente, 

vários funcionários que não estavam em horário de trabalho sentiram que a ajuda 

deles poderia ser importante... Percebi que o trabalho em equipe realmente cria 

forças e traz os seus frutos e melhora a qualidade da assistência... Foi possível 

perceber que aquele local atendia gente pobre e outros em melhores condições, 

exatamente como preconiza o SUS... Entendo que a saúde pública deve ser tratada 

com carinho porque todos nós passamos por ela, mesmo que você tenha seu 

convênio. A TC é muito importante nesse contexto da saúde porque ajuda a tecer 

com os funcionários e com os pacientes... trabalhando as dores da alma e 

favorecendo na diminuição do tempo da consulta médica... É assim que eu enxergo 

a minha vivência em saúde.” 
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Holanda (2006) considera a TC uma prática de educação em saúde capaz de 

produzir mudanças na vida das pessoas, a partir da reflexão sobre os problemas 

cotidianos. Esta ideia é difundida por Barreto (2008), que relaciona o perfil de 

educador do terapeuta comunitário à fundamentação originária da metodologia de 

educação popular. Esta concepção, contrastando com os demais discursos, 

encontra-se presente na categoria A, na qual três sujeitos identificam a TC como um 

recurso favorável ao fortalecimento e empoderamento pessoal e à potencialização 

da coletividade, conforme discurso apresentado: 

Boa participação, a TC faz parte de minha vida: “Posso dizer que comprei 

a ideia da TC desde o início da formação e me sinto realizada por poder aplicá-la... 

Pra mim, foi um presente... com o qual logo me identifiquei... Sei de muitos colegas 

que ficaram pelo caminho e desistiram de aplicar a TC porque parou a intervisão ou 

porque as equipes gestoras não reconheceram este trabalho como política de 

governo e por outros tantos motivos... É uma causa que abracei e não pretendo 

mais largar, inclusive batalho para implantá-la nos locais por onde passo... Em meu 

percurso, vejo pessoas que se transformam e mudam o jeito de olhar para a própria 

vida. Tenho visto a TC favorecendo o fortalecimento e o empoderamento pessoal, 

possibilitando às pessoas reconhecerem suas potencialidades e ajudarem-se 

mutuamente. Sabe, tenho muito prazer em fazê-la, a TC é muito bonita e, na 

verdade, posso até dizer que ela já faz parte de minha vida.” 

A atenção básica tem um importante papel como referência no 

desenvolvimento de práticas humanizadas de acolhimento (BRASIL, 2005), nesse 

sentido, os discursos mostram que há um caminho fértil de discussões e debates 

que podem ser explorados na SMS para que as equipes possam se apropriar e 

reconhecer as ações que já vem sendo desenvolvidas nesta linha. 

Esta questão possibilitou analisar o que o sujeito entrevistado, trabalhador da 

saúde, entende como trabalho e como se relaciona com ele. Percebe-se que as 

categorias “tive participação tímida” e “nunca participei de perto” revelam 

envolvimento com outras ações de assistência e não com a terapia comunitária. 

Partindo-se do princípio que o funcionário de nível universitário tem certa autonomia 

sobre a forma como comanda seu processo de trabalho, sendo a ele facultadas 

intervenções que impliquem na valorização de atitudes acolhedoras de cuidado ou, 

do contrário, em procedimentos burocráticos, é possível reconhecer, em suas 
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opções cotidianas, o envolvimento com certo tipo de práticas ligadas a este universo 

micropolítico.  

Segundo o MS (BRASIL, 2005), é nos espaços de trabalho e das relações 

cotidianas, guiado por diversos interesses, que o trabalhador organiza suas práticas 

e define o perfil das ações e da assistência prestada, manifestando subjetividade.  

Através dos conteúdos advindos dos depoimentos, pode-se atentar 

dificuldade dos entrevistados em fazer auto análise e refletir sobre  o movimento 

produzido no cotidiano, a subjetividade de suas ações e  o significado atribuído ao 

tempo no trabalho. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa teve por objetivo investigar a representação da TC na 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos na perspectiva de gestores, terapeutas 

comunitários e de equipes de saúde. Para isso, foram realizadas entrevistas e 

pesquisa documental a fim de se poder considerar o olhar crítico atual e os aspectos 

históricos presentes no período de implantação da TC no município.  

O MS propõe que a gestão dos serviços de saúde tenha um importante papel 

no desenvolvimento dos dispositivos institucionais, que possam contribuir para a 

construção de novas formas de produção de ações de saúde e de novas relações 

entre profissionais e usuários que sejam mais cuidadoras e solidárias. Porém, os 

resultados encontrados neste estudo apontam que a diminuição no oferecimento da 

TC no município pode estar atrelada à falta de incentivo por parte dos gestores 

locais, visto o não reconhecimento deste trabalho, tanto administrativamente, pela 

não oficialização da formação pelo setor de recursos humanos, quanto 

tecnicamente, devido à inexistência de mecanismos que garantam a continuidade 

das rodas nos serviços. Mesmo o Projeto Terapia Comunitária na SMS não aponta 

caminhos que pudessem garantir a permanência desta ação independente do 

favorecimento apontado pelas equipes de gestão. 

Este movimento de descontinuidade de profissionais, capacitados pelo poder 

público, na prática assídua da TC, remete a adoção de uma postura cautelosa por 

parte dos gestores, os quais repensam a possibilidade de investir em novas 

formações. 

Através deste estudo é possível constatar que a concepção de promoção de 

saúde está atrelada ao não adoecimento. Apesar dos entrevistados apontarem que 

há relação entre as ações de promoção de saúde e a TC, as práticas de promoção 

de saúde foram vinculadas à responsabilidade individual e familiar. 

Tomando Heidmann (2014) como referencial é possível perceber que a 

adoção da concepção de promoção de saúde, na qual está alicerçada de um novo 

modo de ver a saúde e a doença, envolve uma gama de ações voltadas a romper 

com a hegemonia do modelo biomédico tradicional instalado. 

O autor estabelece estratégias para que ocorra o planejamento articulado 

entre diferentes frentes compostas por políticas públicas, ambientes saudáveis, 

reforço de ações comunitárias, habilidades pessoais e reorientação dos serviços de 
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saúde, mostrando que o conceito de promoção de saúde está associado a 

compromissos intersetoriais.  

A PNPS não foi citada e as respostas pautaram-se em descrever alguma 

característica humanizada da TC ou em ressaltar sua importância na prevenção de 

doenças. 

Quanto a relação estabelecida entre a TC e as práticas integrativas 

complementares, esta salienta a dificuldade dos entrevistados em responderem a 

questão, aparentando desconhecimento sobre o assunto. Importante ressaltar que 

houve dificuldade em construir os discursos, visto que as respostas não tiveram 

amplitude e condensaram aspectos da rotina do serviço e percepções pontuais 

sobre o SUS, reduzindo, assim, a explanação qualitativa. Também chamou atenção 

a ocorrência de silêncio e reflexão, pela maioria dos entrevistados, logo após a 

elaboração da pergunta, evidenciando pouca familiaridade com o assunto. Não 

foram citados os fundamentos teóricos da TC e a PNPIC não foi mencionada por 

nenhum dos sujeitos, prevalecendo uma concepção superficial e a visão pessoal 

sobre a TC, mostrando esta como complementar ao atendimento médico. 

Retomando Tesser (2014) é reconhecida a existência de um monopólio 

institucional sobre a verdade adquirido pelas ciências da saúde, o qual está ligado a 

corporações e a relações de poder arraigado. Além disto, o autor aponta que há 

poucas experiências de cura existentes no país fora das racionalidades médicas e 

convergentes com o ideário do SUS e da promoção da saúde, evidenciando como 

desejável que outros saberes, além dos científicos, sejam utilizados à partir de 

discussões democráticas realizadas na comunidade. O autor considera que a 

ciência não pode ser considerada o único ponto de apoio legítimo para as práticas 

de cuidado e que é hora de diversificar. 

Quanto à análise que o entrevistado faz sobre sua participação junto à TC, há 

evidencias de pouco contato com as rodas e, consequentemente, desconhecimento 

sobre as possibilidades oferecidas como ação de saúde. O pensamento 

predominante é o que valoriza, embora reconheça como desgastante, o trabalho 

maçante, funcional e mecânico e a TC, em geral, é vista como algo além das 

atribuições do trabalho, mesmo entre os terapeutas comunitários. 

Segundo apontado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) o trabalhador 

tende a valorizar mais os instrumentais que manipula do que a atitude acolhedora 

dispensada ao usuário, significando dizer que muitas vezes, as ações que valorizam 
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a escuta e o diálogo, tendem a ficar num segundo plano para dar lugar a formulários, 

protocolos e procedimentos como se esses tivessem o fim em si mesmo. Esta 

compreensão ajuda a refletir sobre o estabelecimento de elo entre o trabalho vivo 

dirigido diretamente ao paciente e o trabalho morto, desencadeado pela postura 

mecanicista e burocrática.  

Esta pesquisa revelou que, independente do segmento profissional, e do fato 

de ser terapeuta comunitário ou não, a TC é relatada pelo o que se conhece de sua 

prática em ato, desvinculada dos pressupostos teóricos que a fundamentam e das 

preconizações estabelecidas pelas políticas do SUS. 

Os alicerces teóricos da TC, presentes na PAB, nas PNPIC e na PNPS não 

são reconhecidos pelo conjunto dos trabalhadores, terapeutas comunitários ou não, 

favorecendo, esfacelamento e desvalorização das rodas como ação de cuidado em 

saúde. 

Ao mesmo tempo em que o conteúdo coletado e a pesquisa documental 

revelam indicações que ajudam a compreender a diminuição na oferta da TC na 

SMS, também é possível observar a potência que mantém os profissionais 

resistentes e atuantes até o momento, superando a falta de incentivos e a perda 

constante de parceiros nas rodas. Percebe-se que este movimento de resistência 

está relacionado à credibilidade, identificação e ao sentimento de pertencimento a 

esta atividade profissional, expresso no DSC advindo da última questão onde é 

possível constatar a afirmação de que diz “a TC já faz parte de minha vida”. 

Percebe-se a educação permanente como possibilidade de provocar rupturas 

com a tradição de ações de saúde centradas no modelo médico tradicional e em 

ações verticalizadas. Capacitações em serviço podem ampliar o conhecimento das 

equipes sobre o SUS, favorecer a análise do micro e macro contexto de trabalho e 

perceber as potencialidades e a autonomia de criação própria do âmbito municipal. 

Lopes (2007) atenta o fato de que através da educação permanente os 

problemas comuns direcionam o eixo das discussões, favorecendo a aprendizagem 

coletiva e a participação popular. O autor salienta, também, que a integralidade da 

atenção à saúde possibilita compreender a saúde em suas várias dimensões e, 

desta forma, o SUS torna-se uma rede-escola integrada pela gestão social 

participativa. A educação permanente em saúde tem como desafios a reflexão do 

trabalho, a mudança das práticas cotidianas e a reorientação dos serviços, a partir 

de uma lógica que possibilite desestruturar o pensamento hegemônico. 



71 

 

      Considerando que os sujeitos pesquisados representam o pensamento da 

totalidade de profissionais de seu segmento, é possível, a partir dos resultados 

detectados, reconhecer a importância de se investir em ações de educação 

permanente que envolvam a atualização de temáticas relacionadas à prática dos 

serviços, como promoção de saúde, PIC e as ações de cuidado integral, entre as 

quais encontra-se a TC.  

       A imagem inserida entre as páginas iniciais dessa dissertação intenciona 

provocar a reflexão sobre a diversidade das práticas cotidianas e sobre a 

possibilidade de se estabelecer elos harmônicos entre formas aparentemente 

diversas. A figura escolhida permite interpretações singulares sobre seu significado 

a olho nu e, ao mesmo tempo, desafia o leitor, no plano da terceira dimensão, a 

descobrir uma nova imagem mágica atrelada ao seu interior.  

       Estas considerações direcionam a necessidade de ampliar as discussões 

e reflexões aqui iniciadas, oportunizando a elaboração de um Produto Técnico. Este 

produto contempla a  possibilidade de rever a TC na SMS, no universo das práticas 

de cuidado não convencionais, em interlocução com estudos já realizados e no 

formato denominado por Colóquio, o que Ferreira (2010), define como uma 

conversação realizada por duas ou mais pessoas. 

.   
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8 PRODUTO TÉCNICO 

COLÓQUIO: “Terapia Comunitária - tecendo redes para o cuidado integral no SUS”. 

Público-alvo: Numa primeira etapa, chefias de USFs, UBSs, coordenadores de 

região e equipes NASF, estimando a participação de cinquenta e cinco pessoas.  

Posteriormente planejar, com esses atores, a multiplicação desta discussão para o 

conjunto das equipes, por região.   

Justificativa: Considerando a consolidação do modelo médico no processo de 

cuidado em saúde e a concepção pouco difundida de sujeito integral, percebe-se a 

importância de discutir sobre as práticas, apontadas pela PNPIC, ampliando o foco 

de discussão sobre a TC e demais ações que convergem para a promoção da saúde 

e a qualidade de vida. 

Objetivo: Ampliar a discussão sobre TC, cuidado integral, promoção de saúde e PIC 

no SUS.   

Objetivos específicos: 

 Otimizar a compreensão da TC enquanto prática de cuidado 

 Repensar o significado da integralidade no SUS  

 Favorecer conexão entre as ações da atenção básica e as políticas nacionais 

de PIC e de Promoção de Saúde.     

Carga horária: 8 horas, sendo período da manhã das 8:30h às 12:00h e período da 

tarde das 13:30h às 18:00h. 

Metodologia: Período da manhã, explanação de três palestrantes, os quais incluem 

a participação desta autora, divulgando os resultados deste estudo e de outras duas 

personalidades que contemplem sobre promoção de saúde, integralidade e PIC.  No 

período da tarde haverá discussão em subgrupos e plenária.    

Subgrupos: Utilizar questões disparadoras motivando discussões sobre aspectos-

chaves abordados no período da manhã, relacionando à prática dos serviços. 

Propiciar a elaboração de reflexões e de sugestões para aprimoramento e 

qualificação das ações atuais. 

Resultados esperados: Ampliar o reconhecimento da TC e de demais ações de 

cuidado integral, bem como das políticas de promoção da saúde e de PIC, 

possibilitando otimizar e transformar as ações desenvolvidas na SMS.  
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Anexo V: Resolução CFESS N° 569 de 25/03/2010 

RESOLUÇÃO CFESS N° 569 de 25/03/2010 

RESOLUÇÃO CFESS Nº 569, de 25 de março de 2010. Ementa: Dispõe sobre a 

VEDAÇÃO da realização de terapias associadas ao título e/ou ao exercício 

profissional do assistente social. O Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela lei 8.662/93 

artigo 8º, é o órgão competente para regulamentar o exercício profissional do 

assistente social; Considerando os artigos 4º e 5º da Lei 8.662/93, que definem as 

competências e as atribuições privativas do assistente social; Considerando ser 

competência de cada profissão regulamentada, respeitar os limites de sua atuação 

técnica, previstos na respectiva legislação, assegurado o princípio da 

interdisciplinaridade; Considerando que a realização de terapias não possui relação 

com a formação profissional estabelecida nas diretrizes curriculares do curso de 

graduação em Serviço Social, aprovadas pela Resolução CNE/CES/MEC nº 15, de 

13 de março de 2002, sendo incompatíveis com as competências e atribuições 

estabelecidas na Lei 8.662/93; Considerando que a realização de terapias não 

constitui matéria, conteúdo, ou objeto do curso de graduação em Serviço Social, 

conforme estabelece a Resolução CNE/CES/MEC nº 15, de 13 de março de 2002, 

citada a seguir, ao definir as competências e habilidades do/a assistente social: “A) 

GERAL A formação profissional deve viabilizar uma capacitação teórico-

metodológica e ético-política, como requisito fundamental para o exercício de 

atividades técnico-operativas, com vistas à: • compreensão do significado social da 

profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários internacional e 

nacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade; • identificação 

das demandas presentes na sociedade, visando a formular respostas profissionais 

para o enfrentamento da questão social; • utilização dos recursos da informática. B) 

ESPECÍFICAS A formação profissional deverá desenvolver a capacidade de: • 

elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área social; • contribuir 

para viabilizar a participação dos usuários nas decisões institucionais; • planejar, 

organizar e administrar benefícios e serviços sociais; • realizar pesquisas que 

subsidiem formulação de políticas e ações profissionais; • prestar assessoria e 

consultoria a órgãos da administração pública, empresas privadas e movimentos 

sociais em matéria relacionada às políticas sociais e à garantia dos direitos civis, 



 

 

políticos e sociais da coletividade; • orientar a população na identificação de 

recursos para atendimento e defesa de seus direitos; 
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realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de 

Serviço Social”. Considerando que a realização de terapias não está sendo 

restringida, discriminada, limitada, cerceada pela presente Resolução, pois qualquer 

cidadão poderá exercê-las desde que tenha formação para tal, conforme inciso XIII 

do artigo 5º da Constituição Federal, eis que não são privativas de profissão 

regulamentada por lei; Considerando que o profissional assistente social, para 

exercer as atividades que lhes são privativas e as de sua competência, nos termos 

previstos pela Lei 8662/93, em qualquer campo ou área, está devidamente habilitado 

a partir de sua inscrição no Conselho Regional de Serviço Social; Considerando que 

a presente Resolução está em conformidade com as normas e princípios do Direito 

Administrativo e com o interesse público, os quais exigem que os serviços prestados 

pelo assistente social ao usuário sejam efetivados com absoluta qualidade e 

competência teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, nos limites de 

sua atribuição profissional; Considerando a discussão e deliberação do XXXVII 

Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizada nos dias 25 a 28 de setembro de 2008, 

em Brasília/DF, ratificada pelo XXXVIII Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado 

nos dias 06 a 09 de setembro de 2009, em Campo Grande/MS; RESOLVE: Art. 1º. A 

realização de terapias não constitui atribuição e competência do assistente social. 

Art. 2º. Para fins dessa Resolução consideram-se como terapias individuais, grupais 

e/ou comunitárias: a. Intervenção profissional que visa a tratar problemas somáticos, 

psíquicos ou psicossomáticos, suas causas e seus sintomas; b. Atividades 

profissionais e/ou clínicas com fins medicinais, curativos, psicológicos e/ou 

psicanalíticos que atuem sobre a psique. Art. 3º. Fica vedado ao Assistente Social 

vincular ou associar ao título de assistente social e/ou ao exercício profissional as 

atividades definidas no artigo 2º desta Resolução; Parágrafo primeiro – O Assistente 

Social, em seu trabalho profissional com indivíduos, grupos e/ou famílias, inclusive 

em equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, deverá ater-se às suas habilidades, 



 

 

competências e atribuições privativas previstas na Lei 8662/93, que regulamenta a 

profissão de assistente social. Parágrafo segundo – A presente Resolução assegura 

a atuação profissional com indivíduos, grupos, famílias e/ou comunidade, 

fundamentada nas competências e atribuições estabelecidas na Lei 8662/93, nos 

princípios do Código de Ética do Assistente Social e nos fundamentos históricos, 

teóricos e metodológicos do Serviço Social previstos na Resolução CNE/CES/MEC 

nº 15, de 13 de março de 2002, garantindo o pluralismo no exercício profissional. 
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4º. O não cumprimento dos termos da presente Resolução implicará, conforme o 

caso, na apuração das responsabilidades disciplinares e/ou éticas, nos termos do 

Código de Ética do Assistente Social, regulamentado pela Resolução CFESS nº 

273/93, de 13 de março de 1993. Parágrafo único – A apuração da responsabilidade 

disciplinar e/ou ética, de que trata o “caput” do presente artigo, dar-se-á por meio 

dos procedimentos previstos pelo Código Processual de Ética, regulamentado pela 

Resolução CFESS nº 428/2002. Art. 5º. O Conselho Federal de Serviço Social e os 

Conselhos Regionais de Serviço Social deverão se incumbir de dar plena e total 

publicidade a presente norma, por todos os meios disponíveis, de forma que ela seja 

conhecida pelos assistentes sociais bem como pelas instituições, órgãos ou 

entidades no âmbito do Serviço Social; Art. 6º. Os profissionais que se encontrem na 

situação mencionada nesta Resolução, terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 

contar da data de sua publicação, para processarem as modificações e adequações 

que se fizerem necessárias ao seu integral cumprimento, sob pena de aplicação das 

medidas cabíveis. Parágrafo único – A publicação da presente Resolução surtirá os 

efeitos legais da NOTIFICAÇÃO, previstos pela alínea “b” do artigo 22 do Código de 

Ética do Assistente Social. Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho 

Pleno do Conselho Federal de Serviço Social. Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor 

na data de sua publicação, revogando integralmente as disposições em contrário. 

Ivanete Salete Boschetti Presidente do CFESS. 



 

 

Anexo VI: Carta do Professor Vicente de Paula Faleiros 

CARTA AO CRESS/ DF DO PROF. VICENTE DE PAULA FALEIROS 

Venho parabenizar nossa organização profissional pelo debate que vai promover 

entre os dias 16 e 18 de julho, embora informado com mui pouca antecedência. 

Peço justificar minha ausência nesse evento, por motivos de trabalho, mas gostaria 

que esta carta fosse lida na discussão do dia 17 de manhã e nos grupos à tarde. 

Preocupa-me a “juridificação” de certas decisões do CRESS/CFESS. Não é por 

meio de um parecer de um advogado qualquer que vamos definir nossas 

competências ou nossas orientações teórico-práticas. Um parecer de advogado não 

passa de uma interpretação à qual se podem contrapor muitas outras diferentes, o 

que pode acabar num Tribunal que vai deliberar o que fomos incapazes de discutir. 

Aliás, sou advogado. 

Além disso, mesmo que uma competência exercida não seja privativa não significa 

que deva ser banida, vetada, ou proibida. Temos que pensar em dar condições aos 

profissionais serem sujeitos da história e não múmias ambulantes e de olhar as 

dimensões éticas de suas escolhas. 

Tanto a questão do depoimento sem dano como a questão das práticas terapêuticas 

não podem e não devem ser decididas por meio de pareceres de advogados. 

Devem ser objeto de uma discussão intra-corpus profunda e ampla, envolvendo as 

discrepâncias para elucidar as questões éticas ou até mesmo corporativas. Além 

disso, os profissionais têm a liberdade de escolher as formas teórico práticas de 

exercer seu trabalho com responsabilidade. Aos Conselhos cabe verificar as 

dimensões éticas desse trabalho, como se faz com um projeto de pesquisa 

submetido aos Conselhos de Ética. 

Assim parece-me contrário ao nosso Código de Ética dirimir conteúdos por meio de 

pareceres advocatícios ad hoc sobre o exercício da profissão, pois são inadequados 

e incompetentes para definir questões teórico-práticas. O objeto de decisões de 

nossas organizações diz respeito a questões éticas na defesa dos direitos humanos, 

no âmbito democrático, como propugna nosso Código de Ética, além de oferecer 

aos profissionais associados, inclusive pagantes de suas anuidades, a expressão de 

seus pontos de vista. 

Atenciosamente 

Vicente de Paula Faleiros 



 

 

 

Membro do CRESS/DF 

Prezadas e caros 

Envio cópia da carta que já remeti ao CRESSDF para subsidiar a discussão do 

encontro que vai ser realizado dias 16 a 18 próximos. 

Vicente Faleiros 

Prezada Fernanda 

 

Presidente do CRESS-DF 

Nesta 

REPRESENTAÇÃO AO CFESS PARA SUSTAÇÃO DA MEDIDA CONTRÁRIA ÀS 

PRÁTICAS TERAPÊUTICAS 

O Parecer Jurídico nº 16/08, da lavra de assessora do CFESS, que trata de 

“Práticas terapêuticas utilizadas no âmbito da atividade do Serviço Social/ Serviço 

Social Clínico/ Componentes Jurídicos”, encaminhado aos Conselhos Regionais 

pelo Ofício Circular CFESS nº 109/2008, levou o 37º Encontro Nacional 

CFESS/CRESS, realizado em Brasília, de 25 a 28/09/08, a deliberar que o Conselho 

Federal deveria elaborar Resolução definindo que as Práticas Terapêuticas, sob 

várias denominações, não são atribuições do Assistente Social. 

A deliberação a que foi conduzido o referido Encontro Nacional CFESS/CRESS, no 

entanto, baseou-se no citado parecer jurídico que foi colocado como preliminar “para 

propiciar elementos para aprofundamento do debate e decisão”. E o CFESS, com 

postura e procedimento democráticos, deveria tê-lo debatido com a necessária 

participação das instituições formadoras e professores que oferecem e atuam nas 

diversas modalidades desta especialização, de entidades representativas e, 

sobretudo, dos Assistentes Sociais especializados que realizam tais práticas, 

valorizando e ampliando a ação do Serviço Social. 

Melhor análise do parecer indica que: 

1. Acertadamente, o parecer lembra o inciso XIII do artigo 5º da Constituição 

Federal que assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

A legislação infraconstitucional, ao regulamentar as profissões, estabelece as 

qualificações profissionais e as atribuições que lhes cabem, inclusive as privativas. 



 

 

Tem razão, portanto, o parecer jurídico, quando diz que “cabe a cada profissão 

regulamentada por lei, respeitar os limites de sua atuação técnica, previstas pela 

legislação que regulamenta a respectiva profissão”. 

Restou, no entanto, acrescentar que os limites são dados pelas atribuições 

privativas, sendo as demais potencialmente abertas para outras profissões afins, 

conforme variada Jurisprudência sobre a matéria. 

Quanto ao Assistente Social, suas atribuições privativas estão expressas no artigo 

5º da Lei nº 8.662/93, o que significa que nenhum outro profissional as poderá 

exercer. 

Não significa, no entanto, que o Assistente Social seja obrigado a se restringir a elas 

e não pratique outras não previstas, desde que compatíveis com suas qualificações 

e não contrarie o Código de Ética do Assistente Social e o Projeto Ético-Político 

Profissional, e não sejam declaradas, por lei, como privativas de outros profissionais. 

Neste sentido, cabe trazer à cena, junto com o citado princípio do inciso XIII do 

artigo 5º da Constituição, o não lembrado pelo parecer, que é o princípio inscrito no 

inciso II do mesmo artigo: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”. 

2. O racionalismo da compartimentação estanque das várias ciências e 

profissões não mais prevalece sempre, em todos os casos e situações, diante da 

complexidade, inter-relação e interseção dos vários campos do conhecimento, 

sobretudo na esfera das Ciências Humanas e de suas aplicações. A dialética 

inerente à complexa realidade é superior ao desejo conservador de simplificação e 

ordem cartesiana das áreas de conhecimento, ciências e profissões nitidamente 

demarcadas, com fronteiras definidas e decorrentes reservas absolutas de atuação. 

Assim, campos e práticas se desenvolvem como comuns a mais de uma profissão, 

como em dois exemplos, na área da Saúde: a Acupuntura é reconhecida pelos 

respectivos Conselhos Federais como prática especializada do Médico, do 

Biomédico, do Fisioterapeuta e do Enfermeiro (sem impedimento de exercício, 

também, para Técnicos de nível médio), pois tal campo de prática não está inscrito 

como privativo para nenhum deles e, portanto, não são proibidos por lei para os 

outros. E o mesmo para a Quiropraxia, que é outra especialidade reconhecida por 

mais de um Conselho Federal, tanto pelo dos Médicos quanto pelo dos 

Fisioterapeutas. 



 

 

Outro exemplo, na área das Ciências Humanas, é o da Psicopedagogia, que é 

legitimamente exercida não só por Graduados em cursos específicos, como por 

Psicólogos e por Pedagogos e portadores das várias Licenciaturas, desde que para 

isso sejam devidamente qualificados em curso de especialização. 

Não resta dúvida que as Práticas Terapêuticas, com suas diversas abordagens, 

realizadas pelo Assistente Social constituem outro exemplo desta múltipla atuação, 

não invasora nem usurpadora, pois em nenhuma lei de regulamentação estas 

práticas são indicadas como privativas de uma ou outra profissão. É, portanto, 

campo de atuação tanto por Assistentes Sociais, como por Psicólogos e outros 

profissionais graduados, devidamente especializados. 

3. O parecer jurídico pretende que estas práticas cabem ao Psicólogo, porém, a 

lei de regulamentação do exercício deste profissional, não lhes atribui 

especificamente, nem a menciona genericamente e, muito menos, a dá como 

privativa. 

Não há como inferir que tais práticas são exclusivas do Psicólogo ou de qualquer 

outro profissional, o que só pode ser feito por lei. E, se não há lei que a torne 

privativa e, portanto, proibida para outros, é legítimo que seja exercida por 

profissional de área afim, desde que qualificado para tal. 

Reitera-se que, como dispõe nossa Constituição, ninguém pode ser obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E, no caso, a lei não 

declara exclusividade para um, não proibindo, portanto, para outro que tenha as 

qualificações necessárias. 

Assim, mesmo que um Conselho Federal tenha baixado Resolução estabelecendo 

as Práticas Terapêuticas como sua especialidade, ela não se torna privativa, não 

tendo ele o poder de vedar o seu exercício a outros profissionais afins. Tal vedação 

só pode ser estabelecida em Lei, segundo os ditames do inciso XIII do artigo 5º da 

Constituição Federal. 

Não é demais lembrar que, do ponto de vista ético-profissional, é dever fundamental 

de cidadania o cumprimento da lei, mesmo que seja um direito inalienável a luta 

para vir a mudá-la, quando imperativo for o interesse da sociedade. 

4. Por outro lado, o parecer cita a Resolução nº 004/86 do Conselho Federal de 

Psicologia, definindo atribuições do Psicólogo para subsidiar o Ministério do 

Trabalho na elaboração do Catálogo Brasileiro de Ocupações (CBO). Seu valor é 



 

 

restrito, pois, em matéria de definição de atribuições privativas, vale a Lei 

regulamentadora da profissão. 

Aliás, invocar a CBO é uma grande impropriedade, pois o que nela consta no 

referente ao Assistente Social é lamentável, agrupando-o imprópria e confusamente 

com o Economista Doméstico!... Se a CBO valesse para, em definitivo, definir 

atribuições de profissões regulamentadas, o Serviço Social estaria perdido nas 

profundezas do passado... 

5. No caso do exercício profissional do Assistente Social, é sabido que as 

qualificações a que se refere a Constituição, são garantidas, no mínimo, pela 

Graduação em Curso de Serviço Social reconhecido, de Instituição de Ensino 

Superior devidamente autorizada pelos órgãos próprios do sistema de ensino a que 

pertencer, seja federal, seja estadual, e que atenda às Diretrizes Curriculares 

Nacionais específicas, baixadas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Esta formação inicial e essencial do Assistente Social, no entanto, não se completa 

sem o esforço continuado de aprendizado permanente, que se dá de múltiplas 

formas, como, por exemplo, na prática profissional, no intercâmbio com colegas, em 

pesquisas e estudos autônomos, na participação em congressos , seminários e 

outros eventos profissionais e científicos, em cursos e programas de Pós-Graduação 

de atualização, especialização, mestrado e doutorado. 

Mais de uma atividade, programa e curso, aliás, foram de iniciativa dos CRESS ou 

por eles apoiados. 

São, sobretudo, estas formas de aprendizado e formação continuada que conduzem 

o Serviço Social a ampliar seus campos de atuação, em que são exercidas e 

concretizadas as atribuições previstas em lei. 

6. Comparado a outras profissões mais tradicionais, o Serviço Social, como 

profissão, é bastante novo no país, sendo desnecessário, aqui, historiá-lo. Cabe, 

apenas, lembrar que evoluiu, desde uma posição assistencial e servil ao sistema, 

com um conservadorismo cediço, até o atual estágio ético-político, passando por 

transformações radicais. Tais transformações foram decorrentes de lutas e de um 

fazer coletivo e crescentemente crítico e inovador, que o trouxeram a um patamar de 

reconhecimento acadêmico e de legitimação social que antes não tinha. 

A categoria profissional buscou, nos diversos campos do saber os conhecimentos 

necessários à sua intervenção direta em benefício da população, os quais foram 

agregados ao saber construído da profissão e ao Projeto Ético-Político Profissional. 



 

 

Esta construção se fez, também, pela conquista de novos campos de trabalho, 

alguns inicialmente insuspeitados, e pelo desenvolvimento de métodos, técnicas e 

práticas que foram se incorporando aos seus saberes, procurando superar o grande 

impasse representado pelo distanciamento entre o trabalho intelectual e o exercício 

da prática profissional no atendimento das necessidades da população. 

Esta conquista foi sendo alimentada crescentemente pela pesquisa e pelo ensino 

acadêmico, não só no nível da Graduação, como da Pós-Graduação. Textos, 

relatos, artigos, livros, monografias de especialização, dissertações de mestrado e 

teses de doutorado acrescentam hoje relevante literatura à produção científica no 

país. 

Entre as conquistas, estão as Práticas Terapêuticas, efetivas e aceitas , como 

campo de atuação, e como área de Educação Superior no nível da Pós-Graduação 

e da produção científica. 

São inúmeros os Assistentes Sociais que a ela de dedicam, especializados em 

cursos e programas oferecidos regularmente por várias instituições formadoras 

credenciadas pelo respectivo sistema educacional, que os oferecem no nível de pós-

graduação (lato e stricto sensu), inclusive na área de Serviço Social. 

A procura desses programas por Assistentes Sociais é crescente, muitos já foram 

titulados e muitos outros estão a caminho de sê-lo. A maioria dos cursos destinam-

se a esses profissionais do Serviço Social, além, de outros. 

É relevante reforçar que as Práticas Terapêuticas no Serviço Social têm importância 

considerável para o efetivo atendimento de diversas demandas familiares, sem 

prejuízo do olhar instrumentalizado que ela proporciona. Nesse sentido, mesmo 

quando não objetivam atuar como especialistas em Práticas Terapêuticas, 

Assistentes Sociais buscam, além do título, a capacitação e os instrumentos para 

mais competente atuação profissional junto às famílias, grupos de famílias e 

comunidades, o que vem se tornando preponderante nos programas de Políticas 

Públicas de Assistência. 

Alguns cursos que, aliás, têm como públicos-alvo Psicólogos, Assistentes Sociais e 

outros profissionais, são credenciados pelo Conselho Federal de Psicologia, 

favorecendo um convívio e enriquecimento inter e transdisciplinar. 

Deste modo, sem discriminação e preconceito, os Psicólogos são encorajados 

formalmente a conhecer e aplicar técnicas específicas aprendidas e aplicadas 

conjuntamente com outros profissionais. 



 

 

Os Assistentes Sociais, ao contrário, estão em vias de ser impedidos por um parecer 

discutível e não discutido, que os cerceia e discrimina, absurdamente pelo seu 

próprio órgão fiscalizador, que deveria encorajá-los e apoiá-los na conquista de 

novos e atuais campos de atuação para o Serviço Social. 

Cabe registrar que os Assistentes Sociais especializados participam da Associação 

Brasileira de Terapia Familiar (ABRATEF), fundada 1994, e em suas Associações 

Regionais, que tem caráter multiprofissional, congregando formados em nível 

superior com especialização em Terapia Familiar, ou seja, Assistentes Sociais, 

Psicólogos e outros profissionais, especialmente da área da Saúde. 

7. Ainda quanto à formação, o parecer jurídico “percebe” que o chamado Serviço 

Social Clínico não é uma especialidade e, sim, “uma técnica de intervenção 

totalmente estranha ao Serviço Social, principalmente se consideramos as Diretrizes 

Curriculares do respectivo curso”. 

Esta afirmação de que não é uma especialidade e que é uma técnica estranha ao 

Serviço Social é inteiramente gratuita, apresentada sem premissas que levem a 

essa conclusão, além de revelar desconhecimento do que são e para o que servem 

as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Se, como quer a parecerista, forem consideradas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Curso de Serviço Social (Resolução CNE/CES nº 15/2002, baseada 

nos Pareceres CNE/CES 492/2001 e CNE/CES 1.363/2001), constata-se que elas 

orientam a Graduação e, não a Especialização, o Mestrado ou o Doutorado, que são 

realizadas, obviamente, depois da Graduação. 

Assim sendo, não há o que considerar quanto às citadas Diretrizes, quando se trata 

de prosseguimento de formação, pelo já graduado, em cursos e programas de Pós-

Graduação. 

8. Sem lógica e desconhecendo a abertura acadêmica das Pós-Graduações 

para diferentes profissionais de variada graduação, o parecer afirma que toda 

especialização profissional pressupõe um desmembramento do objeto da 

Graduação, mas reconhece que o Assistente Social tem uma formação generalista. 

Ora, se a formação é generalista, ela propicia múltiplas especializações decorrentes 

dessa formação abrangente, pois o geral inclui o particular, assim como o gênero 

inclui as espécies. Negar que possa haver, num processo de educação continuada, 

a aquisição de novos saberes, além do aprofundamento ou atualização dos já 

constituídos, é negar o próprio desenvolvimento científico e cercear e paralisar o 



 

 

Serviço Social, que só avançou, até agora, graças à ruptura com o serôd io 

conservadorismo inicial da profissão. 

A estranha afirmação de que a formação generalista do graduado como Assistente 

Social “já permite a este diversificar a sua atuação profissional, conforme suas 

possibilidades e necessidades do meio” (sic) é uma visão onipotente e um 

reprovável convite ao imobilismo e, até, à improvisação. Ao contrário, deve ser dado 

incentivo para a pesquisa, atualização, especialização, mestrado, doutorado e 

demais formas e meios de educação continuada, para fortalecimento crescente do 

Serviço Social e afirmação da categoria. 

9. O parecer aborda, igualmente, questões semânticas relacionadas com os 

termos “Clínico” e “Terapia”, prendendo-se aos estritos sentidos etimológicos 

originais constantes de dicionários, sem valorizar os diferentes sentidos que a língua 

viva e a apropriação desses termos pela várias profissões e atividades, 

historicamente, lhe conferem. Verdade que reconhece, embora não leve 

devidamente em conta, a polissemia do termo “Terapia” que, afirma com acerto, 

atualmente possui multiplicidade de sentidos e vários significados, disseminado em 

várias áreas de conhecimento. 

Vale-se de texto que, baseado em dicionários de Língua Portuguesa e Francesa, 

ingênua e totalitariamente, reserva o termo “Terapia” apenas e unicamente para a 

Medicina!... 

10. As conclusões do parecer mereciam, pelas razões expostas, maiores estudos 

e discussão, como, aliás, ele próprio, acertadamente, recomenda, quando, ao final, 

opina que seja enviado aos CRESS, “para propiciar elementos para aprofundamento 

do debate e decisão”. 

Não houve esse aprofundamento, pois não houve oportunidade de debate, tendo 

sido a decisão tomada intempestivamente no já mencionado 37º Encontro Nacional 

CFESS/CRESS, realizado em fins de setembro, apenas um mês e meio da 

expedição do ofício que encaminhou o parecer aos CRESS. 

11. Além do parecer jurídico, o Ofício Circular CFESS nº 109/2008, encaminhou 

aos CRESS documento da Comissão de Orientação e Fiscalização do CFESS, 

denominado “Práticas Terapêuticas no âmbito do Serviço Social - Subsídios para 

aprofundamento de estudos”, que contém a sistematização de respostas enviadas 

pelos Conselhos Regionais sobre a matéria. 



 

 

Foram consultados os 25 CRESS existentes, sobre as “práticas terapêuticas”, ou 

“assistentes sociais clínicos” em suas regiões. Somente 7 responderam, dos quais 5 

responderam às solicitações, e 2 apenas que ignoravam tal prática em suas regiões, 

sem que ficasse claro qual o universo e a metodologia da pesquisa. Silenciaram, 

portanto, 18 CRESS, ou seja, a esmagadora maioria. É questionável, portanto, 

qualquer inferência que se possa tirar, em termos nacionais, do constante nesse 

documento. 

Se é imperativa a ampla participação da categoria nas decisões, como é elementar 

em qualquer processo democrático pelo qual prima a categoria, como considerar 

esta maioria silenciosa? Foi ela, no entanto, que no 37º Encontro Nacional 

CFESS/CRESS, sem o necessário aprofundamento de estudos, aprovou a 

elaboração de Resolução pelo CFESS definindo que as práticas terapêuticas não 

são atribuições do Assistente Social. 

Convinha refletir seriamente sobre a natureza deste documento da Comissão de 

Orientação e Fiscalização do CFESS. Se ele, declaradamente foi construído para 

subsidiar o aprofundamento de estudos, cabe indagar se, do seu envio aos CRESS, 

inclusive aos que se omitiram, até a realização do 37º Encontro Nacional (um mês e 

meio depois), houve o declarado “aprofundamento de estudos”. Obviamente, não, 

não houve! 

12. Os únicos estudos apresentados, o da Assessora Jurídica e o da Comissão, 

foram de natureza subsidiadora e, portanto, preliminar, os quais, com o andamento 

dado, passaram a se negar a si mesmos, uma vez que foram elaborados 

explicitamente para o fim de subsidiar aprofundamento de estudos e debate, que 

não ocorreram. 

Não eram conclusivos, para colocação direta à deliberação de um Encontro 

Nacional, com a agravante de que não foram apresentados com o necessário 

contraditório por parte das instituições e dos Assistentes Sociais atingidos e 

prejudicados, o que é elementar e fundamental num processo dessa natureza em 

um Estado de Direito. 

13. A matéria, antes de qualquer decisão, deveria ter sido devidamente estudada 

e aprofundada, com a necessária participação das instituições formadoras e 

professores que oferecem e atuam nesta especialização, de entidades 

representativas e, principalmente, dos Assistentes Sociais especializados. Estes, 

mesmo que fossem minoritários na categoria, tinham e têm o inalienável e 



 

 

indiscutível direito democrático de se fazerem ouvir antes de deliberação que venha 

a afetar radicalmente suas vidas - pessoal e profissional, e que invalide seus 

esforços e saberes legitimamente constituídos, cassando-lhes o direito ao exercício 

de sua especialidade profissional como Assistentes Sociais. 

14. O resultado prático que adviria da implementação da conclusão do 37º 

Encontro Nacional CFESS/CRESS é a pura e simples cassação dos direitos de 

exercício profissional de parte da categoria, a qual não foi ouvida, não se defendeu, 

nem participou dos estudos clara e necessariamente recomendados. 

Contrariando o Código de Ética dos Assistentes Sociais, que consubstancia o seu 

projeto éticopolítico libertador e democrático, estes profissionais foram vistos com 

preconceito, sem respeito à pluralidade e diversidade de sua atuação. Foi 

desconsiderado o preconizado princípio ético de “respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 

constante aprimoramento intelectual” e o “compromisso com a qualidade dos 

serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva 

da competência profissional”. E, também, o direito do Assistente Social ao 

aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios 

do Código. 

Estes Assistentes Sociais, como especialistas qualificados, estão em vias de terem 

cassados seus direitos, por se empenharem, licitamente e sempre de acordo com o 

Código de Ética, em conquistas de novas áreas de trabalho e em ampliação dos 

campos do Serviço Social.  

Em conclusão, nos termos expostos e conforme a Constituição e as Leis, solicita-se 

que, ainda na instância desse Conselho, seja sustada em definitivo qualquer 

Resolução ou medida que discrimine, restrinja, limite, cerceie ou impeça, no todo ou 

em parte, o exercício de Práticas Terapêuticas pelos Assistentes Sociais para isso 

qualificados como especialistas.  



 

 

ANEXO VII Comunicado ABRATECOM 

 



 

 

ANEXO VIII ABRATECOM Quem Somos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



 

 

APÊNDICE A: Questionário 

 

Pesquisa “Terapia Comunitária: um olhar crítico sobre sua trajetória na 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos/SP” 

1. Em sua opinião há alguma relação entre terapia comunitária e ações de 

promoção de saúde? Sim ou Não? Por quê? 

2. Você vê alguma relação entre terapia comunitária e Práticas Integrativas 

Complementares (PIC) no SUS? Sim ou Não? Por quê? 

3. Para você quais os caminhos possíveis para a terapia comunitária na SMS? 

4. Durante seu percurso na SMS como você analisa sua participação junto à 

terapia comunitária? 

  



 

 

APÊNDICE B: TCLE 

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TITULO DA PESQUISA: Terapia Comunitária – um olhar crítico sobre sua 

trajetória na Secretaria Municipal de Saúde de Santos/SP. 

OBJETIVO: Investigar a representação da Terapia Comunitária na SMS na 

perspectiva dos gestores, dos terapeutas comunitários e das equipes de saúde. 

Sou assistente social locada na Seatesc-Deab, formada terapeuta comunitária 

com financiamento desta SMS em 2009, e escolhi estudar esta temática no curso de 

pós-graduação stricto sensu, nível mestrado, na Universidade Federal de São Paulo-

Unifesp, campus Baixada Santista. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo. 

Os procedimentos que irão compor esta pesquisa são: análise documental e 

entrevistas com gestores, terapeutas comunitários e representantes de equipe local 

de saúde. 

Esta pesquisa não apresenta riscos esperados aos sujeitos participantes. 

Enquanto benefícios, espera-se que os diálogos e as reflexões propiciadas 

pelo processo de entrevistas colaborem com a compreensão e a análise deste 

trabalho no âmbito da SMS e que as conclusões finais sejam auxiliares no 

planejamento das ações de saúde no município. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas. A principal 

investigadora é Rosane Cristine dos Santos, domiciliada à Avenida Conselheiro 

Nébias, 600 ap. 9C, Boqueirão, Santos-SP; telefones: (13) 32347569 e 988379885; 

e-mail rosane_cristine@hotmail.com. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Rua Botucatu, 572 – 

1°andar – cj. 14; telefone: (11) 55711062; fax: 55397162; e-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 

voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. 



 

 

Está garantido o direito de você ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Torna-se explícito o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o 

material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo Terapia Comunitária: um olhar 

crítico sobre sua trajetória na Secretaria Municipal de Saúde de Santos/SP. 

Eu discuti com Rosane Cristine dos Santos sobre minha decisão em participar 

neste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, a garantia de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 

__________________________________ 

Assinatura do participante                                                   Data ____/_____/_______ 

 

  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

__________________________________ 

Rosane Cristine dos Santos                                                Data ____/_____/_______ 



 

 

APÊNDICE C: Colóquio 

 



 

 

 


