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INTRODUÇÃO

A pesquisa “Itinerários terapêuticos de usuário de um CAPS infantojuvenil e práticas de

saúde de seu território: um estudo de caso” revelou a invisibilidade das práticas populares de saúde

(e,  por  consequência,  dos  conhecimentos  tradicionais)  como  um  dos  seus  resultados  mais

significativos no ambiente profissional. A partir da necessidade de aprimoramento do cuidado no

Sistema Único de Saúde (SUS), entende-se que o reconhecimento de tais práticas se faz necessário

para sua afirmação como possibilidades de cuidados e promoção de saúde.  Embora as práticas

biomédicas  tenham  se  confirmado  como  hegemônicas  na  comunidade,  a  tendência  delas  se

instituírem como monopolizadoras na atenção à saúde faz com que, ao mesmo tempo em que geram

soluções, o reconhecimento de seus limites e de seus desafios não seja devidamente equacionado

por outras formas de cuidado. Entre tais problemas, o processo de medicalização envolvendo o

sofrimento psíquico foi demonstrado como um dos mais relevantes.

Mais  especificamente  no  campo da  saúde  mental,  é  recorrente  a  menção  de  que  a

atenção às  crianças  e  adolescentes  ocorreu  tardiamente  no contexto  brasileiro  (BRASIL,  2005;

BERTUOL; JURDI, 2016).  Dez anos depois  da promulgação da lei  da Reforma Psiquiátrica,  a

abordagem ao cuidado deste público no Guia Prático de Matriciamento em Saúde Mental ainda se

encontrava obscurecida pela dedicação em um pequeno trecho e marcada, contraditoriamente aos

princípios  da  política  específica,  por  uma  conotação  do  texto  que  privilegiava  de  modo

problemático preocupações excessivas com o diagnóstico na lógica biomédica e que enfatiza a ação

de profissionais especialistas de acordo com queixas específicas (BRASIL, 2011). Por outro lado, a

publicação Cadernos de Atenção Básica nº 34 - Saúde Mental (BRASIL, 2013) se pauta por uma

perspectiva relativamente mais próxima do princípio de integralidade e de diretrizes que consideram

as noções de família, território e intersetorialidade, além de situar as especificidades em relação às

práticas  com  crianças  e  adolescentes  em  um  ponto  de  vista  que  busca  evitar  processos

medicalizantes.

A ruptura epistemológica do objeto da saúde mental, proposta por Kinker, Moreira e

Bertuol (2018), nega a simplificação de seus fenômenos pelo conhecimento médico-psicológico

(produtores da patologização da experiência de sofrimento) e encontra sintonia com esta proposta, à

medida que integra aspectos da cultura, dos valores e, sobretudo, das relações nas ações de cuidado

em saúde mental. Ao dar ênfase à produção de novos mundos a partir de redes criativas e relações
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entre trabalhadores e usuários, os autores sustentam que a “inter-relação entre as possibilidades de

agir e a ação das pessoas é o que as produz” (p. 1250).  

Ao entender saúde numa perspectiva ampliada e incluir as condições gerais de vida de

crianças e adolescentes nesta esfera, este produto pretende promover reflexões por um processo

participativo de educação permanente em saúde – EPS (BRASIL, 2018), baseado na dialógica e

corresponsabilização dos atores, cuja ideia disparadora envolve a revelação das práticas populares

no ambiente profissional das unidades da Atenção Primária, de modo a restituir sua relevância pelas

contribuições  nos  cuidados em saúde e na  pluralidade de  estratégias  para o enfrentamento dos

sofrimentos psíquicos. Para uma fronteira além do campo leigo, mas com práticas derivadas dos

conhecimentos tradicionais, a abordagem dos diversos recursos terapêuticos das chamadas práticas

integrativas e complementares é um outro aspecto que esta ação se dispõe a trazer à tona.

Parte-se da premissa que a informação em saúde é estratégica tanto para reconhecer e

potencializar práticas disponíveis, mas pouco mobilizadas, como para promover a oferta de outras

previstas  e  não  instituídas.  Ao  ter  como  referência  as  necessidades  dos  usuários  do  SUS,

inicialmente apresentadas pelos achados da pesquisa com as pessoas do território e enfatizando a

condição  de  crianças  e  seus  cuidadores,  esta  ação  busca  que  o  conhecimento  dos  agentes

comunitários de saúde (ACS’s) seja colocado em evidência, entendendo que eles, como pessoas da

comunidade, têm muito a contribuir na medida em que vivenciam necessidades semelhantes e, por

força  do  trabalho,  são  propensos  a  pensar  em soluções  distintas  dos  outros  profissionais,  cuja

formação tende a reproduzir as formas e práticas convencionais de cuidado em saúde.

6



OBJETIVO

Promover oficinas de EPS relacionadas às práticas de saúde mental infantojuvenil para

equipes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do território dos morros de Santos/SP, com ênfase

às práticas derivadas dos conhecimentos populares e tradicionais.

7



PÚBLICO-ALVO

Profissionais  das  equipes  de  referência  para  a  região  dos  morros  de  Santos/SP nos

encontros de apoio matricial em saúde mental infantojuvenil, sejam eles pertencentes à Atenção

Primária nas unidades de saúde de família (USF’s) e núcleos de apoio (NASF’s) ou ao Centro de

Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij).
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MÉTODO

Esta proposta envolve a discussão de sua pertinência com a coordenação e trabalhadores

da USF que compôs o campo de investigação deste trabalho e vislumbra um processo que se inicia

com a apresentação dos resultados da pesquisa. Além da participação dos ACS’s, prevê a discussão

e contribuição da equipe de referência do NASF para uma proposta inicial de EPS, tendo em mente

que a construção do percurso envolve a  concepção de que os encontros têm como princípio a

construção de espaço para ressonância do conhecimento popular, com estímulo ao protagonismo

dos ACS’s.

Os espaços já instituídos de reuniões mensais de apoio matricial em saúde mental nas

USF’s são os previstos para os cinco encontros inicialmente planejados e foram assim considerados,

dada a necessidade de ampliação de aprofundamento das situações discutidas, que por ora ainda se

caracterizam majoritariamente por discussões de caso, ainda na lógica do encaminhamento para

serviços  especializados.  A exemplo  de  uma  situação  provocada  pelas  reflexões  derivadas  do

processo  de  pesquisa,  o  convite  para  presença  de  docente  da  UNIFESP em reunião  de  apoio

matricial  (ocorrida  em  11/09/2019,  durante  a  produção  de  dados)  é  um exemplo  entre  outros

possíveis em que se pretende incluir outros atores constituintes do quadrilátero de formação em

saúde  (CECCIM;  FEUERWERKER,  2004),  de  modo  a  ampliar  a  participação  costumeira  dos

profissionais da rede formal de saúde para novas pessoas envolvendo as redes nativas, de ensino,

gestão ou controle social.

Este  produto,  apesar  de  potencialmente  replicável  com  adaptações  a  contextos

semelhantes, será proposto para outras unidades de referência do  CAPSij #tamojunto para apoio

matricial.  Na  perspectiva  de  contribuição  do  conhecimento,  é  desejável  que  seja  colocado  em

prática em outros contextos sem restrições, do ponto de vista dos autores.

Em  virtude  da  natureza  deste  produto  envolver  a  pactuação  de  trabalhadores  de

diferentes  equipes  e  serviços  em  uma  lógica  de  corresponsabilidade,  poderá  sofrer  ajustes  e

modificações desta proposta original. Segue uma descrição sintética dos encontros ora planejados:

1ª encontro – Apresentação dos resultados da pesquisa e proposta de ação

A reunião de apoio matricial em saúde mental, por incluir os atores previstos na ação,

será o espaço proposto para informar a respeito do trabalho desenvolvido durante a pesquisa e para

devolutiva  dos  resultados  a  diversos  participantes  que  compõem  estes  encontros.  Além  do
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atendimento ao requisito ético de discutir diversos aspectos da pesquisa depois da finalização do

trabalho,  será  proposta  a  construção  de  processo  de  educação  permanente  na  perspectiva  de

horizontalidade  do  conhecimento  entre  todos  aqueles  que  desejem  participar  dos  próximos

encontros, tendo como tema as práticas de cuidado para crianças e adolescentes do território que

vivenciam sofrimentos psíquicos de variadas naturezas e intensidades.

2º encontro – Planejamento das oficinas

Parte-se da sistematização oriunda da pesquisa, que distingue as práticas populares das

profissionais, a partir da qual serão apresentados com maior detalhe os diversos recursos oriundos

dos conhecimentos populares e tradicionais encontrados durante o estudo, de modo a dar-lhes maior

visibilidade e oferecer a possibilidade da criação de um espaço para discussão de alternativas de

cuidado, seja no contexto familiar  ou de cuidados profissionais.  A sugestão inicial  é de que os

participantes possam eleger situações de três crianças ou adolescentes, as quais servirão como guia

para a problematização das possibilidades de práticas de saúde nos próximos encontros.

3º encontro – Práticas populares de saúde

A partir  de  algumas  informações  anteriormente  solicitadas,  os  participantes  deverão

apresentar  o  contexto  dos  casos  e  serão  estimulados  a  discutir  estratégias  e  possibilidades  de

cuidados em tais situações, na perspectiva de ampliar o conjunto de recursos para promoção do

autocuidado dos usuários e pensar em benefícios e riscos das diversas práticas, relativas ao cuidado

familiar e comunitário. A experiência dos ACS’s e os dados produzidos a partir da pesquisa serão

elementos potencialmente bastante enriquecedores do encontro, e fornecerão aproximações com as

demandas próprias dos casos eleitos.

4º encontro – Práticas profissionais de saúde e PIC’s

Segue-se dinâmica  semelhante  do  encontro  anterior,  ao problematizar,  desta  vez,  as

práticas profissionais, com apresentação dos recursos encontrados ou não no território dos morros e

na rede pública de serviços. As diversas racionalidades em saúde serão discutidas, com destaque

para as PIC’s como possibilidades adicionais aos recursos já existentes na USF.

5º encontro – Avaliação

Neste encontro, a proposta é possibilitar condições para que os participantes possam

expressar  o  mais  livremente  possível  seus  pontos  de  vista,  levando-se  em consideração  que  o

processo pode fazer emergir aspectos relacionados às relações de poder no trabalho em saúde, na
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medida em que propõe a dialógica entre o conhecimento popular e científico, tendo este último

presença marcante nas USF’s pela hegemonia da biomedicina. Pretende-se, inclusive, promover a

discussão de temas para continuidade do processo de EPS em saúde mental infantojuvenil.
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