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RESUMO

Este estudo pretendeu dar visibilidade e dizibilidade a apostas, potências e desafios
que permeiam a gestão do cuidado em municípios pequenos por meio de
analisadores mapeados e construídos numa jornada cartográfica ao longo de um
ano e meio de convivências e compartilhamentos. A partir do mergulho em dois
pequenos municípios do estado de São Paulo, narrativas verossímeis foram
produzidas como dispositivo para a problematização frente ao campo de disputas
que se dá na micropolítica da gestão, trabalho e cuidado em saúde, compondo uma
Tese-Educação Permanente, ou Tese-Encenagem. Em cena, encontros entre
gestores, trabalhadores e usuários no cotidiano da gestão e do fazer em saúde
permeando diferentes campos analíticos, como das relações regionais e o
atravessamento estadual; da produção do eu-gestor; da fabricação de dispositivos
para a gestão do cuidado de diferentes ordens; das repetições e diferenças no
mundo do cuidado e agenciamentos possíveis. Por fim, espera-se que essa
dança-composição sirva a quem ocupa e se ocupa dos fazeres e saberes do
cuidado em saúde, inspirando reflexões e deslocamentos no seu processo de
trabalho, na pesquisa e na vida.

Descritores: Gestão do cuidado; Micropolítica; Cartografia; Municípios de pequeno
porte.



PEREIRA, P.B.A. [Arrangements and devices for care management in small
municipalities in the State of São Paulo: interlaces and knots]. 2022. Thesis -
School of Public Health, University of São Paulo; 2022. Portuguese.

ABSTRACT

This study aimed to give visibility and sayability to bets, powers and challenges that
permeate the management of care in small municipalities through mapped analyzers
built from a cartographic journey over one year and a half. From the immersion in two
small cities in the state of São Paulo, narratives were produced as interlocutors for
the problematization in the face of the field of disputes that takes place in the
micropolitics of management, work and health care, composing a Permanent
Education Thesis, or Thesis- Staging. On the scene, meetings between managers,
workers and users in the daily life of management and doing in health permeating
different analytical fields, such as regional relations and state crossing; from the
production of the self-manager; the manufacture of devices for the care management
of different orders; repetitions and differences in the world of care and possible
arrangements. Finally, it is expected that this dance-composition will serve those who
are concerned with the practices and knowledge of health care, inspiring reflections
and displacements in their work process, in research and in life.

Descriptors: Care Management; Micropolitics; Cartography; Small Municipalities.
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ABRINDO CAMINHOS: Um convite para andanças e movências por 

uma Tese-Encenagem/ Tese-EP 

 

“Penso que devemos conhecer algumas poucas cousas sobre a fisiologia dos andarilhos. Avaliar até 

onde o isolamento tem o poder de influir sobre os seus gestos, sobre a abertura de sua voz etc. 

Estudar talvez a relação desse homem com as suas árvores, com as suas chuvas, com as suas 

pedras. Saber mais ou menos quanto tempo o andarilho pode permanecer em suas condições 

humanas, antes de se adquirir do chão a modo de um sapo. Antes de se unir às vergônteas como as 

parasitas. Antes de revestir uma pedra à maneira do limo. Antes mesmo de ser apropriado por 

relentos como os lagartos. Saber com exatidão quando que um modelo de pássaro se ajustará à sua 

voz. Saber o momento em que esse homem poderá sofrer de prenúncios. Saber enfim qual o 

momento em que esse homem começa a adivinhar”. 

Manoel de Barros 

 

 

O processo de tessitura desta tese foi extenso, atravessado pelas mudanças e 

acontecimentos em âmbito nacional e mundial e pelas ressonâncias nos diferentes 

planos do viver individual e coletivo. Foram cinco anos da submissão do projeto à 

defesa, costurando novos caminhos, interrogando escolhas, ressignificando sentires. 

Paixões tristes e paixões alegres que perfazem essa intensa andança nos territórios 

do existir. 

E, nesse tempo, vivemos o Pós-Golpe, desmonte. Eleição de um genocida, 

mais desmontes. Necropolítica e pandemia, mais e mais desmontes, vidas perdidas, 

sentidos perdidos e a sensação de não saber por onde (re)começar. Impossível não 

ser afetado por esse brutal projeto de morte. Senão no corpo físico - por não compor 

o “alvo” -, mas no corpo sem-órgãos. 

O doutoramento, nesse sentido, foi tomado pela falta de sentido em habitar um 

recorte de mundo no qual (boa) parte dos viventes são passíveis da morte por serem 

pretos demais, pobres demais, loucos demais, drogados demais, indígenas demais, 

e..... Por representarem modos outros de viver-saber-fazer, por serem diferentes, ou 

um pouco iguais, mas só um pouco. Mas tomado também pelo encontro com coletivos 
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que produzem suas existências a partir de cosmovisões diferentes da lógica ocidental, 

eurocêntrica, branca, heteronormativa, neoliberal; pela sensação de impotência frente 

aos ataques cruéis e criminosos das políticas e direitos sociais, produzindo novos 

“anormais”; pelas interferências no SUS, nas tentativas de reduzi-lo a uma cesta 

básica de procedimentos, totalmente desconectada com a vida e os viventes.  

Nada disso é novidade. Essas disputas estão presentes e capilarizadas das 

mais diferentes formas, ora mais evidentes aos meus olhos, ora menos. A produção 

de lente de aumento, que a conexão junto aos viventes e territórios existenciais 

diferentes propiciou, fabricou intensas desterritorializações em mim, fazendo com que 

o sentido escorresse pelas minhas mãos. E se desmanchasse junto com as apostas 

que eu havia acompanhado ao longo do campo de pesquisa.  

Interrogações me rodeavam: qual o valor deste estudo? Qual a interferência 

dele na produção do mundo da saúde? Como falar sobre o ontem diante de tantos 

desmontes e incertezas? Como dar vida a um campo cheio de potências quando 

estamos amarrados por disputas na própria saúde coletiva, que insiste em uma 

homogeneização? Seria o campo de pesquisa vivido o suficiente? Como compartilhar 

a expressão da vida sem repetir conceitos, teorias, autores, capturada por certos 

modos de fazer uma produção científica? 

Paralisei por muito tempo até reencontrar a faísca que me trouxe até aqui: 

narrativas e reflexões que tratam sobre os modos de produzir gestão do cuidado em 

municípios de pequeno porte, seus desafios e potências no cenário local e regional. 

Traduzir a intensidade do que se vive no cotidiano dos territórios exercitando uma 

outra expressividade, a das narrativas verossímeis. Emprestar e me “achegar” em 

conceitos a partir da vida e não escrever com  base na reprodução de teorias, em 



17 

modos em que os conceitos são usados para legendar as experiências, como provoca 

Henz, 2022.  

Desafio imenso de se descolar da fôrma-pesquisa, experimentando uma escrita 

dançante que convidou para bailar conceitos-ferramentas  - partindo eles dos filósofos 

da diferença, da saúde coletiva, da micropolítica do trabalho e cuidado etc. O uso das 

notas de rodapé, como sugere Henz, 2022, foi a estratégia adotada para tanto e as 

chamadas referências intercessoras, reunidas ao final, também se referem ao “lugar” 

que ocupam na tese - agenciam e produzem deslocamentos para análise e reflexão e 

não como afirmativos de algo dado/sabido.  

Os escritos que aqui se encontram estão arrumados da seguinte maneira: 

Momento I - Corpo-encruzilhada em construção: inquietações, devires e tracejados 

para uma Tese-EP; Momento II - Entre-Laços e nós para a gestão do cuidado em 

pequenos municípios: analisadores em-cena; e, Momento III - Caderno-EP: Em-cenas 

e narrativas verossímeis para agenciar novas atmosferas. 

No Momento I, parto de minhas inquietações a partir da vivência no SUS em 

diferentes experiências, seja na pesquisa, na assistência e na gestão, intercessoras 

para a construção de perguntas, caminhos e conceitos-ferramentas essenciais na 

produção à quente da tese.  

O Momento II é recheado pelas cenas/narrativas como intercessoras à 

composição de analisadores acerca de arranjos e dispositivos para a gestão do 

cuidado em municípios de pequeno porte no estado de São Paulo. Regularidades e 

apostas na micropolítica do trabalho vivo em ato e que possibilitam interrogar sobre 

os modos de produzir política pública em nosso país. Linhas de força e de fuga que 

atravessam e pululam nos cotidianos do cuidado em saúde nas (infames e) pequenas 

municipalidades. 
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Por fim, o Momento III se coloca como abertura de atmosferas e possíveis para 

novas “encenagens”. Um convite para manter essa construção viva e latente nos 

espaços de fazeres, viveres e saberes deste SUS, como intercessora à reflexão e 

(des)aprendizagens do trabalho e produção do cuidado pelas equipes e gestores do 

SUS. 

Com pesar pelas mudanças locais de governo que não possibilitaram sustentar 

algumas das apostas que experenciei, ao reviver o campo, fui atravessada pela 

potência dos encontros e experiências marcantes de cuidado. Problematizar alguns 

campos analíticos que se abriram a partir da pesquisa traz “alguns possíveis” como 

resistência ao modo hegemônico e repetitivo de se produzir saúde. 

Faço um convite para embarcar nessa viagem comigo pelos muitos quilômetros 

rodados - na mente e na estrada -, há tanto para compartilhar! 

Seguimos! 
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1. MOMENTO I: 

Corpo-encruzilhada em construção: inquietações, devires e 

tracejados para uma tese-EP 
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1.1. Devir-costureira: tecendo a tese a partir de minhas inquietudes-

implicações 

 

"Trata-se da vida e, portanto, de encontrar uma linguagem para a vida;  
e, como sempre, trata-se do que ainda não é arte, 

mas talvez possa se tornar arte” 
Pina Bausch 

 

Como efeito dos diferentes projetos em franca disputa, muitos prefeitos eleitos 

em 2016 surfaram na onda do antipetismo e na imagem do “João trabalhador”, 

instaurando projetos políticos que não visavam a produção de um bem comum. A 

indicação dos gestores às Secretarias Municipais de Saúde (SMS) foi atravessada por 

este cenário e, como resultado, gestores com escasso acúmulo: alguns oriundos da 

iniciativa privada, outros com vivência restrita sobre SUS, controle social, gestão em 

saúde. Que dirá micropolítica do trabalho e produção do cuidado. Outros, 

permaneceram com a reeleição. Gestões marcadas por diferentes apostas no SUS 

municipal, tensionadas pelas necessidades em saúde, pela sobrecarga dos 

municípios, pelo congelamento de recursos federais resultante do teto de gastos, pelo 

desmantelamento de algumas políticas, dentre elas a Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), marcadas pela governamentalidade neoliberal e pelas apostas 

necropolíticas do governo federal.  

Acompanhando a intensidade dessas mudanças e seus efeitos bruscos, decidi 

sair do trabalho como apoiadora em saúde, que realizei por dois anos e meio na 

Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo/SP, para atuar em outro 

projeto. A entrada de uma chapa sintonizada com os interesses neoliberais, destruição 

de muitas produções potentes na saúde dos territórios, dentre as quais profundas 

mudanças no papel do apoio, com sua descaracterização, enfraquecimento e 

substituição dos trabalhadores a partir de indicações políticas a esse cargo. Nada 
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disso dialogava com a produção da saúde coletiva e o fortalecimento do SUS. O 

trabalho como apoiadora  havia sido um dos mais instigantes que experimentei, por 

todos os afetos e deslocamentos que me produziu em tão pouco tempo.  

O arranjo do apoio neste município possibilitou, até o final de 2016, uma 

atuação em rede setorial e intersetorial, o que favoreceu produzir muitas conexões e 

andanças por equipes e serviços. Havia uma aposta radical na educação permanente 

em saúde (EPS), com espaços para a problematização sobre o vivido, as relações, 

seus efeitos, enfim a micropolítica do trabalho e a possibilidade de ampliação da caixa 

de ferramentas para potencializar as estratégias na gestão do cuidado. Muitos “nós” 

permearam o apoio em saúde e todo o projeto político, que tinha uma aposta na EPS 

e nas tessituras em rede. Era desafiador juntar atenção básica, especializada e 

hospitalar, com todas as suas amarras e campos de forças e saberes distintos e 

produzir um comum. Resistências, potencialidades, repetições, diferença. Tudo junto 

e misturado, sustentando uma aposta em defesa da vida. 

Eis que no segundo semestre de 2017 fiz a transição para um novo emprego. 

De cara, me deparei com a concretização das novas formas de precarização do 

trabalho, por meio do contrato via pessoa jurídica. E, um novo desafio: compor a 

equipe técnica da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) “Programa Saúde em 

Ação”, parceria entre Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo (SES/SP) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

Esse projeto, financiado em sua maior parte pelo BID, abrangeu cinco regiões 

do estado de São Paulo (Vale do Jurumirim, Itapeva, Litoral Norte, Região 

Metropolitana de Campinas (RMC) e Vale do Ribeira), escolhidas a partir de critérios 

de vulnerabilidade socioeconômica e também de critérios políticos. Uma das vertentes 

de apoio à área técnica foi a elaboração de termos de referência, acompanhamento e 
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monitoramento dos estudos que foram definidos como prioridade pela SES/SP no 

contrato junto ao Banco. Dentre eles, Governança, Apoio institucional, Assistência 

farmacêutica, Fixação de Recursos Humanos, Educação Permanente em Saúde, 

Linhas de Cuidado, e outros. 

Temas complexos cuja viabilização seria totalmente dependente da aposta de 

gestão da SES/SP e da construção de parceria junto às coordenadorias, territórios e 

regiões para produzir conexão e sentido.  

No entanto, vivemos um governo estadual marcado fortemente por uma política 

de direita, conservadora, há trinta anos no poder, que não aposta em 

compartilhamento ou apoio local. Ainda que por alguns anos muitos de seus 

componentes tenham sido militantes e defensores do SUS por dentro desta secretaria, 

os efeitos das forças, dispositivos e valores neoliberais marcam fortemente seu papel 

e apostas. O que nos leva a uma instituição engessada, cristalizada e com pintas de 

onisciência/potência. Explico: a SES/SP é composta por dez coordenadorias e o 

gabinete, com atores e projetos que pouco se conversam, apesar de transpassar mais 

que uma coordenadoria, Intensas burocratização da gestão, fragmentação, 

verticalidade. O contato com os territórios é nulo, marcado pelo controle e operado 

pela judicialização.  

O braço que possui maior contato com os municípios são os Departamentos 

Regionais de Saúde (DRS), criados em 2006 – existiam antes, desde 1986, com 

nomes, composições e apostas bem diversas ao longo do tempo. A sua função seria 

fazer a ponte junto às gestões municipais, promovendo o apoio estratégico ao SUS 

em âmbito regional. No entanto, os DRS são caracterizados o tempo todo pelo 

engessamento, burocratização e centralização da gestão a partir do gabinete da SES, 

com governabilidade restrita e capturada pelos vetores de normatização e 
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padronização das políticas de saúde, marcadas pelas lógicas de privatização do 

público. 

Ainda que existam atores interessantes, como os articuladores da atenção 

básica, mental, saúde da mulher e criança e humanização e alguns movimentos 

realizados por certos Centros de Desenvolvimento e Qualificação do SUS (CDQ/SUS) 

voltados às necessidades locais, marca fortemente a pele o quão duro é trabalhar 

nesse lugar. E, os efeitos são perversos: (supostos) espaços de negociação com 

pouca discussão, seguindo o script proposto pela SES/SP e com pobre construção 

coletiva (REIS et al, 2017; PEREIRA e FEUERWERKER, 2018). O ponto é: cumprir 

as metas (às vezes estabelecidas pelo MS, às vezes pela SES, sempre marcadas 

pelo gerencialismo e pela construção da SES/SUS-empresa), independente da sua 

singularidade. As formas de controle são várias, dentre elas, o Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) ou 

“PMAQuiagem”, como falam alguns gestores e equipes. Mas apoio, muito pouco, se 

considerarmos a quantidade, por exemplo, de articuladores para cada município e a 

forma como se constituem os espaços de encontros entre gestores municipais e DRS. 

Voltando ao Programa Saúde em Ação, sua atuação não é diferente da 

instituição à qual está vinculada. É operado a partir dos ditames de interesses político-

partidários, mesmo que sua equipe seja composta por defensores do SUS. Disputas 

de projetos políticos com os municípios e agenciados principalmente pela inauguração 

de obras nas regiões. Não que a construção de unidades de saúde seja 

desimportante. Mas carece, e muito, de articulação, compromisso e pactuação 

compartilhada, pautadas pelas reais necessidades de saúde e não movidas 

exclusivamente por interesses partidários. Além disso, o quase desconhecimento que 

se tem sobre a realidade de cada território e sobre a vida como ela é no SUS municipal 
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faz com que o projeto (e a SES) mantenham a aposta de homogeneizar a tudo e a 

todos, considerando que as equipes sejam guiadas por tolice e pouca vontade.  

Não há tempo e nem gente para dar visibilidade às experiências regionais e 

locais bacanas e construir projetos e estudos de forma mais coletiva. O trabalho é 

operado por agendas do palácio, inauguração de obras, e valores como “inovação” 

capturada pelo que a iniciativa privada vende após copiar do SUS.  

Considerando tudo isso, não seria surpresa uma mudança radical nos 

caminhos do doutorado e no projeto de pesquisa. Da submissão em 2016, ao início 

do doutorado e realização de disciplinas ao longo de 2017, foi somente no começo de 

2018 que comecei a imaginar possibilidades de investigação. E a olhar profundamente 

para o que estava de fato me afetando e mobilizando. Por tudo o que já vinha 

produzindo reviravoltas (e revoltas) em mim, uma paralisia tomou conta de minhas 

escritas e congelou minha caixa de ferramentas. Um branco, sensação de 

enrijecimento ao estar tão distante do que me faz respirar – a experiência do encontro 

em ato nas singularidades do SUS municipal.  

No primeiro projeto, propus a investigação sobre dispositivos de produção de 

rede em São Bernardo do Campo e São Paulo, o que já não fazia sentido com o então 

(e atual) contexto de desmonte do SUS nesses lugares. Meu desejo de pesquisa pedia 

lugares que me produzissem vida.   

Foi durante alguns encontros de orientação com a Laura que reconstruímos 

alguns rumos e nos centramos em dois caminhos: produção da genealogia da EPS 

no SUS ou um olhar sobre as apostas e desafios de municípios de pequeno porte na 

gestão do cuidado e produção de integralidade. Duas ofertas cheias de intensidade e 

potência.  
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A EPS sempre me encantou e fez parte de meus caminhos no SUS, antes 

mesmo de eu saber que isso tinha nome, tinha política, tinha muita construção. Mas 

uma coceirinha no ouvido me reconectou ao segundo tema e decidi por ali me 

encontrar. 

Apesar de nunca ter vivenciado o cargo de gestora ou trabalhado em 

municípios pequenos, a possibilidade de mergulhar em suas apostas e desafios 

cotidianos para a produção da integralidade é algo que aguçou meu faro e despertou 

minha caixinha de ferramentas.  

Atuei em vários âmbitos do SUS, em municípios de médio e grande porte: como 

fisioterapeuta em serviço de atenção domiciliar, centro de reabilitação e atenção 

hospitalar em pronto-socorro e UTI e, como apoiadora em saúde, um arranjo de apoio 

institucional e apoio matricial em rede. Em todos, um ponto em comum: muita 

articulação para produzir gestão do cuidado, independente do ponto de atenção em 

que estivesse. A atuação no campo micropolítico do trabalho,  também é marcada 

pelos encontros, pela tomada de decisões, negociação, disputas de projetos e 

enfrentamentos no ato da produção do cuidado. E essa atuação é de todos – gestores, 

trabalhadores, usuários, outros viventes dos territórios etc. Planos diferentes a 

depender do contexto, mas se pode dizer que todo mundo faz gestão (MERHY & 

FEUERWERKER, 2009; EPS EM MOVIMENTO, 2014). 

Somado a isso, como referência da equipe técnica da UCP na articulação junto 

à RMC para o planejamento e monitoramento de estudos, consultorias e entregas de 

obras, conheci diversas realidades municipais e alguns espaços de negociação 

regional, que me geravam alguns incômodos e questionamentos.  

Ainda que distante do cotidiano do fazer em saúde de cada município, a 

participação nos encontros das Comissões Intergestoras Regionais (CIR) e nas 
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câmaras técnicas traziam uma certa visibilidade sobre as relações ali instituídas/em 

produção. A instância de negociação passava pelos espaços formais existentes na 

SES e respectivos departamentos regionais, com pouca interlocução com quem de 

fato concretiza as políticas de saúde nos espaços locais. Repetição do modo 

verticalizado historicamente produzido por esta secretaria, sem olhar para as 

singularidades e sem fabricar de forma mais compartilhada projetos em comum. Não 

há reflexão sobre as disputas e tensões intrínsecas ao campo do trabalho e muito 

menos espaços que apoiem os trabalhadores da saúde. As decisões são unilaterais 

e não reconhecem o que acontece no cotidiano dos serviços. Algumas iniciativas 

interessantes se perdem, outras ficam centralizadas em pessoas específicas. O 

compartilhamento de experiências é ínfimo e a produção do cuidado não entra na 

agenda. O foco está sempre voltado ao plano das tecnologias duras e leve-duras, com 

aprovações formais relacionadas a orçamentos, “fluxos” etc., broncas da vigilância 

epidemiológica e um silêncio perpétuo em várias reuniões.  

Certa vez, perguntei a um trabalhador representante de um município porque 

as questões eram pouco discutidas. A impressão é que as pessoas ali circulavam de 

forma protocolar. Ele e outras pessoas me responderam que, ainda que espaços como 

da câmara técnica, câmara temática, CIR fossem muito importantes, as necessidades 

das equipes gestoras municipais não eram ouvidas. As pautas eram pré-definidas com 

pouco debate. As cartas na mesa eram comandadas pela instância estadual e poucos 

ousavam enfrentá-la. Um cansaço e desânimo predominavam nos representantes 

municipais comprometidos com a saúde coletiva e se cruzavam com o perfil atual de 

outros gestores municipais, totalmente alheios ao SUS.  

Apesar da relação de subordinação ser reforçada a todo momento pelo braço 

estadual, alguns movimentos contra hegemônicos eram perceptíveis e dependentes 
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de algumas figuras. Sempre os mesmos. Por que atores comprometidos, como alguns 

dos gestores ali presentes, quase não faziam enfrentamentos? Por que continuamos 

a nos colocar de forma passiva nos espaços formais e não conseguimos interferir em 

pautas importantes para os municípios? Seria igual em outras regiões? Por onde os 

gestores produzem articulação - no fora, no entre? Por que as discussões sobre a 

gestão do cuidado e sobre os arranjos tecnoassistenciais não aparecem?  

Senti-me provocada por essas questões. É preciso dar visibilidade a essa 

gestão viva do SUS para trazer à tona a integralidade e colocar na agenda a discussão 

sobre as necessidades de saúde para fabricar gestão do cuidado e rede, em especial 

nos municípios pequenos: Quais são as apostas que os gestores e equipe de saúde 

fazem no cotidiano? Como se dá a gestão do cuidado e como se viram para produzir 

integralidade? Investem mais na atenção básica? Quais arranjos produzem frente às 

necessidades de saúde impostas? Há produção de dispositivos para construção de 

rede? E quais são os desafios? Como garantem a assistência especializada e 

hospitalar, considerando que, a depender do recorte populacional, não serão 

referência para média e alta complexidade (MAC)? São dependentes 

micro/macrorregionalmente ou fazem a compra de serviços? E os espaços de 

negociação regional, são para produção coletiva ou apenas para cumprir protocolo 

burocratizado? Há produção de solidariedade e compartilhamento de serviços entre 

municípios da região? E como se dá a produção do cuidado pelas equipes de saúde? 

Existe espaço para processar o trabalho e reinvenção da prática? O que pode se 

configurar como observatórios de rede para aprendizado e para fazer diferente?   

Sem nenhuma pretensão de esgotar o tema e dar resposta a todas as 

inquietudes, essas perguntas me serviram como uma faísca ao roteiro de 
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preocupações1, preenchido por outras tantas no decorrer da produção do campo de 

pesquisa. Minha atenção se conectou com alguns temas mais que outros. Isso tem a 

ver com a aposta cartográfica pelos encontros e acontecimentos e a disponibilidade 

de tempo-distância para o mergulho no cotidiano.  

Ainda que uma pandemia inteira tenha atravessado intensamente a produção 

desta tese, o campo foi reavivado por experiências no SUS no decorrer desta crise 

sanitária e humanitária mundial. Por um período, estive como bolsista pelo Programa 

de Excelência Acadêmica (PROEX) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) que permitiu a intensificação de alguns escritos.  

Posteriormente atuei como articuladora estadual de Goiás e de suas cinco 

macrorregiões de saúde (MRS) no “Projeto Fortalecimento dos processos de 

governança, integração e organização da rede de atenção à saúde: regionalização” 

por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único 

de Saúde (PROADI-SUS). Ao longo de seis meses, participei ativamente do grupo 

gestor composto por representantes da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, do 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), do Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde de Goiás (COSEMS/GO) e apoiadores institucionais da Seção 

de Apoio Institucional e Articulação Interfederativa (SEINSF) da Superintendência. 

Estadual do Ministério da Saúde em Goiás (SEMS-GO). As inquietações se somaram 

a vivência em um contexto-experiência de um outro estado, com regularidades e 

diferenças em relação à São Paulo. Uma das regularidades é a percepção muito viva 

                                                
1 A produção de uma cartografia não é estática, como uma mapa, mas a partir de fluxos de intensidade 
que vão se delineado a partir dos movimentos que o cartógrafo faz, seja com livros, pessoas, lugares - 
mapeamento de afetos e afecções. Seus caminhos e ferramentas são inventados em função do 
contexto-travessia que está. Não se parte de um “protocolo normalizado”, mas como propõe Rolnik 
1989, leva-se um roteiro de preocupações, parte do Manual do Cartógrafo, no qual algumas perguntas-
inquietaões vão se formando e recriando no encontro.  
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do lugar que o município pequeno ocupa, uma das problematizações que proponho 

nos próximos capítulos.  

Ao final do doutoramento, comecei a trabalhar como assessora técnica nas 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) de Capela do Socorro e Parelheiros, em São 

Paulo/SP, pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Saúde da Família 

(ASF). Com toda a complexidade que atuar em uma região periférica exige, percebi a 

potência dos aprendizados junto aos municípios pequenos para reavivar discussões 

e estratégias de cuidado.   

Reunindo tudo que atravessou e continua latente neste corpo-experiência-in-

mundizado, propus, a partir dessas e tantas outras inquietações, explorar/propor 

alguns analisadores sobressalentes, dialogando na perspectiva da micropolítica do 

trabalho e cuidado de pequenos municípios. Pistas para problematizações no campo 

da saúde coletiva, bem como a inspirar novos estudos. 

 

 

1.2.   A produção do campo de pesquisa como aposta ético-política por 

meio da cartografia: caminhos, deslocamentos e ressonâncias 

 

O cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de expropriar, se apropriar, devorar e desovar, 
transvalorado. 

Rolnik, 1989, p. 65 
 

 Cartografia. Essa foi a aposta para realização desta pesquisa que pretendeu 

dar visibilidade e dizibilidade a apostas, potências e desafios que permeiam a gestão 

do cuidado em municípios pequenos por meio de analisadores que foram sendo 

construídos em ato durante minha jornada. 
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 A escolha por essa abordagem carrega vários sentidos em mim que antecedem 

a realização desta tese e foram fundamentais para sua fabricação. Viver a cartografia 

em sua multiplicidade foi a combustão para a intensidade que se fez presente na 

tessitura desta tese-catarse-filme. 

 Ao longo de minha jornada desde a realização do mestrado em Saúde Pública 

na Faculdade de Saúde Pública/USP e na imersão no grupo de pesquisa Micropolítica 

e Saúde, venho experimentando jeitos diferentes de olhar e viver a pesquisa, 

principalmente no campo da saúde coletiva. Cada experiência possibilitou o encontro 

com conceitos-ferramentas2 fundamentais para ampliação da minha caixa de 

ferramentas, ressoando plenamente na vivência junto aos territórios desta pesquisa. 

 Assim, antes de navegar pelos caminhos que percorri para a produção desta 

tese, parto pelas experimentações anteriores, dialogando com estes conceitos-

ferramentas, posto que compõem minhas escolhas em um modo de viver a pesquisa 

a partir de uma certa aposta ético-política. Não há aqui a pretensão de linearidade que 

                                                
2 Passos e Benevides, 2000 afirmam que a produção de conhecimento não é desinteressada, com vitas 
à revelar uma verdade ou realidade. Tanto sujeito como o objeto são engrenagens da fabricação deste 
conhecimento, parte de um engajamento produtivo, sem garantia ou respostas prévias. Entretanto, 
corre-se o risco de se perder no relativismo. Como provoca Deleuze, 2010, “não se trata de partir nem 
de chegar. A questão é: o que se passa “entre”. Quando o pensamento se volta ao problema das 
origens, da ideia de um intelectual guardião dos valores, bloqueiam-se todas as análises em termos de 
movimentos, de vetores. A criação dá lugar ao refletir sobre a história, à origem, o eterno. “O filósofo 
não é reflexivo, é um criador” (DELEUZE, 2010). O mesmo diria sobre o pesquisador cartógrafo, como 
um fabricador de caminhos e conhecimento, no entre, na relação. Para tanto, suas escolhas não são 
neutras, pelo contrário, devemos afirmar nossas escolhas conceituais e posições críticas, como diz 
Passos e Benevides, 2000. Neste sentido, os conceitos como operadores desta realidade nos chegam 
como ferramentas: “... os conceitos são exatamente como sons, cores ou imagens, são intensidades 
que convêm a você ou não, que passam ou não passam. Não há nada a compreender, nada a 
interpretar” (DELEUZE e PARNET, 1998). Estão cheio de força crítica para produzir crise, 
desestabilizar: “O conceito é um intercessor quando é capaz de produzir tal tipo de efeito. […] Em seu 
movimento de intercessão, os conceitos são imediatamente ferramentas, porque se constroem num 
certo regime de forças. Não são abstratos, não são dados, não são preexistentes. Eles compõem, o 
tempo todo, um sistema aberto relacionado a circunstâncias, e não mais a essências. É por isso que 
dizemos que precisamos inventar conceitos, criar conceitos que tenham necessidade. Cada conceito 
se relaciona a um determinado conjunto de forças, ele é parte de um plano onde fluxos diversos se 
atravessam. O que se pode fazer em relação a um determinado conceito é percorrer suas linhas de 
constituição, as relações que foi estabelecendo com as variações dos movimentos” (PASSOS E 
BENEVIDES, 2000, p. 77). Como diz Deleuze, 2010, sem os intercessores, não há obra. Eles são 
fundamentais para exprimirem movimentos, fabricando o seu próprio movimento a partir dessas 
interferências, ao mesmo passo em que os intercessores também se exprimem nesta relação. Eles 
podem ser pessoas, coisas, plantas, animais, fictícios ou reais - vísiveis ou não.  
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possa dar a impressão de um certo evolucionismo. A depender dos fluxos de 

intensidade e desejos que compuseram cada campo de pesquisa, fui fabricando, 

desfazendo, refazendo conceitos por meio da cartografia – que não são estanques, 

nem homogêneos, mas foram ganhando novos e velhos sentidos a partir do ato de 

(de-s)(en)formar-me na pesquisa.  

 O primeiro exercício construído com uma abordagem cartográfica foi junto a 

equipes de atenção domiciliar de três municípios do estado de São Paulo, quando 

acompanhei, por certo tempo, seu cotidiano de trabalho e cuidado em saúde3. Digo 

exercício por configurar uma experimentação constante e que exige tempo, espaço e 

processamento do vivido no corpo. Não é algo dado e pré-moldado, mas em processo.  

 Nessa primeira experiência, fui me misturando e recolhendo os efeitos dos atos 

cuidadores, ofertando mais a escuta e a observação, indagando processos e, 

timidamente, me deixando afetar e ser afetada por todos com que me relacionei. Ora 

convocando mais a trabalhadora que habitava em mim, ora a pesquisadora-aprendiz. 

Uma dupla-implicação, já que o tema tinha sido escolhido justamente por minha prévia 

(e intensa) atuação como fisioterapeuta de um serviço de atenção domiciliar no SUS. 

 Ainda que eu tenha levado comigo algumas questões e interesses que me 

afligiam, fui aprendendo a controlar menos e deixar-me mais flexível e porosa aos 

acontecimentos em ato. Flexibilidade para me abrir às surpresas do campo na relação 

com os atores-viventes ali presentes, por exemplo em situações nas quais o 

planejamento feito anteriormente ia “por água abaixo” e era necessário “mudar a rota 

da pesquisa”. Ao mesmo tempo, estar atenta aos possíveis sinais e à “intuição”, 

permitindo-me farejar os caminhos em composição. Sem rota definida a priori, mas 

                                                
3 Dissertação de mestrado intitulada “Atenção domiciliar e a produção do cuidado: apostas e desafios 
atuais” (PEREIRA, 2014), realizada no período de 2012 a 2014, em Serviços de Atenção Domiciliar 
(SAD) municipais de Campinas/SP, São Bernardo do Campo/SP e Embu das Artes/SP. 
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levando no bolso um roteiro de preocupações que fora rabiscado várias vezes ao 

longo da jornada de pesquisa. 

 Por um lado, isso poderia soar como uma afronta às normas metodológicas da 

ciência hegemônica, afinal onde estaria o rigor e o controle sistemático do objeto de 

pesquisa a ser investigado? Tomar a cartografia como uma aposta metodológica fala 

sobre produzir uma ciência nômade, um caminhar ambulante e intuitivo pelos modos 

de existir, seus saberes e fazeres, reconhecendo que é no encontro entre viventes 

que se produz conhecimento (LIMA & MERHY, 2016). Efeitos e marcas que 

impregnam no corpo e que abrem possibilidade de inventar, criar, construir junto o 

percurso da pesquisa.  

 No modo hegemônico de pesquisa, aposta-se em uma relação de neutralidade 

e exterioridade entre pesquisador e objeto, com a expectativa de revelar “a verdade”, 

previamente concebida. É como se esse “objeto da pesquisa” fosse algo dado, 

inanimado, inerte, passível de ser observado através de uma vitrine, algo a ser 

desvendado, descoberto. Como se pudéssemos isolá-lo, observá-lo, sem alguma ou 

muito pouca interferência. O pensamento hegemônico regido pela égide positivista da 

pesquisa científica carrega em si esse discurso, no qual é preciso se desvencilhar de 

qualquer viés e implicação com o campo, já que isso poderia constranger a precisão 

da produção de conhecimento (ABRAHÃO et al, 2014, 2016). 

 No entanto, existem outras possibilidades de fazer pesquisa sem operar na 

dicotomia sujeito-objeto, reconhecendo a constituição do sujeito pesquisador no 

mundo (em permanente produção) que se está explorando, experimentando. Nesta 

perspectiva, a implicação é a marca da produção de conhecimento e o pesquisador 

assume uma postura questionadora frente a si e ao campo em movimento, que se 

forma/dissolve/desvia/pulula. Ele se permite in-mundizar nos territórios fabricados 
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pela investigação e se interroga e problematiza o que emerge por meio desses 

encontros, abrindo espaço para que a vida inunde esses lugares (ABRAHÃO et al, 

2014, 2016). 

 Assim, um dos meus maiores aprendizados nesse exercício cartográfico tem a 

ver com a intensidade de afetos que transbordaram ao mergulhar nas relações 

suscitadas pelo campo de uma pesquisa produzida no entre. Porosidade para 

construir o caminho da pesquisa junto com todos os envolvidos. Deixar sentir, se 

emocionar, e reconhecer a sobreimplicação ali mobilizada – afinal, somos feitos por 

muitos nós, em nós. Multiplicidade. 

 As experiências seguintes vieram pouco tempo depois, quando o grupo 

Micropolítica e Saúde foi um dos polos para a realização da pesquisa “Observatório 

Nacional da Produção de Cuidado em diferentes modalidades à luz do processo de 

implantação das Redes Temáticas de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde- 

Rede de Avaliação Compartilhada (RAC): Avalia quem pede, quem faz e quem usa”4 

por meio do Observatório Microvetorial de Políticas Públicas de Saúde e Educação 

em Saúde. Por alguns meses, antes de iniciar o campo, nos debruçamos no estudo 

sobre a cartografia utilizando alguns autores chaves para reflexão. Da teoria às 

indagações que ali apareciam – “Como nos preparar para o campo?”; “Vamos 

somente observar?”; “O que pode falar e o que não pode?” - ou seja, na 

experimentação, quais os limites e possibilidades na construção de um campo de 

pesquisa dialógico? A resposta somente viria experimentando, como nos convida 

Merhy, 2005: “O método é o encontro. O resto são ferramentas”. 

                                                
4 A pesquisa foi realizada no período de 2015 a 2017, com o objetivo de analisar práticas de cuidado 
no SUS em vários municípios e estados brasileiros, dentre eles um outro SAD de Campinas/SP 
(FEUERWERKER et al, 2016; MERHY et al., 2016).   
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 Segui o mergulho com parceiros do grupo de pesquisa junto a uma equipe de 

outro serviço de atenção domiciliar e participei ativamente da discussão de outras 

frentes que foram abertas, já que a pesquisa pretendeu olhar para as Redes de 

Atenção à Saúde (RAS), incluindo uma grande quantidade de serviços e equipes de 

saúde dos mais variados pontos de atenção no estado de São Paulo e ao redor do 

país.  

 Novas questões vieram à tona conforme os campos foram se formando. Dentre 

elas, como transbordar a relação pesquisador-pesquisado a partir de cenas 

vivenciadas que falavam sobre modos de operar o cuidado carregados de juízos 

morais ou sobre as apostas e arranjos que a equipe produz, muitas vezes potentes, 

outras nem tanto? Por meio do grupo, fui experimentando limites e formas de 

compartilhar o vivido, visando refletir sobre os agires em saúde com a equipe. Longe 

de ser uma tarefa fácil, pois por vários momentos me interrogava sobre as bordas 

dessa fronteira na relação com a equipe e até onde seria “forçar a barra” ou “ser mero 

observador”, ainda que estivéssemos misturados intensamente.  

As respostas para essas sensações e indagações não estavam prontas e 

careceram de muitos processamentos em coletivo, que ajudaram a repensar as 

estratégias de aproximação e compartilhamento no campo. Algumas possibilidades 

de conversa foram construídas junto aos trabalhadores envolvidos por meio da 

escolha de casos emblemáticos, problematizando as apostas e desafios nas práticas 

de cuidado.  

 O reconhecimento destes atores-viventes, sejam eles trabalhadores, gestores, 

usuários, como participantes ativos da pesquisa, me levou a uma profusão de 

intensidades que se dão na micropolítica do trabalho5, atravessada por diferentes 

                                                
5 “Trazer o micropolítico é trazer os lugares onde as existências furam os muros institucionais, 
conectando relações com o fora, que é constitutivo dos processos; processos estes intensamente 
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narrativas e regimes de verdade. Nessa intensa mistura, mapear espaços e momentos 

mais propícios para produzir reflexão juntos foi fundamental, afinal, a pesquisa 

também é dispositivo6 para aprender a partir do que se faz e produzir conhecimento a 

partir disso, incluindo as tensões e potências que podem emergir.  

 E quando o pesquisador também ocupa o papel de trabalhador na mesma rede 

que está sendo pesquisada? Foi o que vivi em uma outra frente da RAC na rede de 

saúde de São Bernardo do Campo/SP, onde atuava como apoiadora em saúde.  

 Vale dizer que se tratava de uma gestão que apostou na produção de diversos 

arranjos e dispositivos para o cuidado em rede, claro, sempre permeados por tensões 

e disputas, intrínsecas a esse processo.  

Tanto eu como vários outros apoiadores topamos o desafio de participar da 

pesquisa. O município também foi campo de tantas outras produções acadêmicas, 

como dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, trabalhos 

apresentados (e premiados) em congressos – tamanha intensidade e multiplicidade 

de experimentações vividas por cada um que compôs aquela rede.  

 Nessa dobra pesquisador-trabalhador em ato, dois conceitos-ferramenta se 

sobressaíram na tessitura do campo de pesquisa que também era campo de fazeres 

e saberes no SUS. O primeiro diz respeito a tomar a pesquisa como dispositivo para 

problematizar as práticas, sejam elas discursivas, operativas e tudo o que compõe e 

atravessa a micropolítica das relações de poder/saber a partir da vivência no campo 

trabalho-pesquisa. Colocar-se em análise e produzir outros tantos dispositivos que 

                                                
produtores de novos sentidos no viver e no conhecimento. É trazer o lugar dos processos de encontros 
e suas atualizações das relações de poder. É trazer a micropolítica do encontro e a produção viva das 
redes de conexões existenciais, multiplicidade sem agenciamento” (MERHY et al, 2016, p. 34). 
6 A partir da produção de Foucault, Deleuze, 1990 dialoga sobre o conceito de dispositivo como 
máquina de fazer ver e fazer falar; como um “trabalho em terreno”, que desemaranha linhas, “traça 
mapas, cartografa, percorre terras desconhecidas”.  
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gerem ruídos do agir cotidiano e a construção de um sujeito epistêmico ao 

ressiginificar seus fazeres7. 

 Por muitas vezes, me vi capturada pelas forças biopolíticas que invadem o 

cotidiano de forma cortante, produzindo e reproduzindo fazeres e narrativas 

hegemônicas. Como exemplo, os espaços de encontro junto a outros trabalhadores - 

como reuniões de equipe na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou reuniões de rede 

intersetorial - que reforçavam ainda mais a repetição e o silenciamento de algumas 

vozes, ainda que a intenção fosse promover alguns deslocamentos.  

Mesmo projetos tecno-políticos que se proponham a operar em defesa da vida 

são produzidos por meio de muitas disputas e tensões. Nada é liso e nem está isento 

de enfrentamentos. Usar a pesquisa como estratégia de educação permanente em 

saúde (EPS) para quem produz o SUS em ato pode ser um convite à reflexão sobre 

o que se faz, como se faz, porque se faz, partindo das suas vivências e 

experimentações, tomando o que lhes faz sentido, suas interrogações e percepções.  

O outro conceito-ferramenta sobressaiu a partir da dobra pesquisador-

trabalhador. Ao ser agenciada pelos encontros que se dão em campo e afetada por 

tudo isso – mistura essa que diz sobre a intensa implicação que é olhar para o que se 

faz e questionar, desterritorializar e reterritorializar – analisar e ser analisado. Não é 

possível pesquisar o mesmo lugar que habitamos como trabalhador/gestor sem que 

isso nos afete e provoque deslocamentos, pois cartografar é colocar o corpo em 

                                                
7 De acordo com Merhy, 2004: “[…] Neste tipo de estudo o mais importante do ponto de vista 
metodológico é a produção de dispositivos que possam interrogar o sujeito instituído no seu silêncio, 
abrindo-o para novos territórios de significação, e com isso, mais do que formatar um terreno de 
construção do sujeito epistêmico, aposta-se em processos que gerem ruídos no seu agir cotidiano, 
colocando-o sob análise. Aposta-se na construção de dispositivos auto-analíticos que os indivíduos e 
os coletivos em ação possam operar e se auto-analisar”.   
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batalha, contra si8, recolhendo seus efeitos e intensidades, assumindo que estar 

implicado é parte fundamental desse processo.  

 Durante o percurso de pesquisa vamos convocando os muitos planos que nos 

compõem - político, pedagógico, epistêmico, dos afetos, técnico, entre outros -, em 

um exercício permanente de colocar em suspensão os a prioris que nos constituem 

frente ao campo sendo produzido e interrogado. Entretanto, este é um mergulho que 

pede autoanálise, em uma produção mútua do sujeito que é “objeto”, ou melhor, que 

se coloca em interrogação. Colocar em questão o seu trabalho, permitindo conhecer 

mais a fundo seus fazeres e as múltiplas narrativas que o constituem como um sujeito 

militante, protagonista nas fabricações cotidianas no SUS. Nesse ínterim, o sujeito 

implicado na construção de um conhecer militante, para além de teorias, busca 

ampliar sua caixa de ferramentas para ressignificar e dar sentido ao processo de 

análise e processamento dos territórios cartografados, bem como o modo de operar 

na micropolítica (MERHY, 2004). 

 Mas, isso pode sangrar. Geralmente sangra. Sangra demais. Pelos poros, 

pelas lágrimas, pela boca, pelo coração. Cabeça ferve, cérebro desmantela. Causa 

incômodos, raiva, decepção, frustração. Mas, traz também sentimentos de alegria, ao 

reconhecermos que não estamos sós e que tudo isso é intrínseco ao processo de 

trabalho e às apostas que seguimos em nossa vida. E, tem muita coisa legal que 

inventamos a ganhar visibilidades e dizibilidades também.  

 Não é possível recolher e escrever tudo o que se passa na experiência da 

pesquisa. Muitas coisas ficam na borda, à mercê de serem acolhidas. Assim, após 

experimentar alguns jeitos de mergulhar no campo e, principalmente durante a 

                                                
8 Refiro-me ao movimento de se colocar em análise as implicações, afetos e fluxos de intensidade da 

pesquisadora na produção de um caminhar cartográfico, tanto do que não se sabe, como do que não 
aceito ou moralmente não tolero, bombardeando os clichês contra si, como uma batalha/guerrilha 
contra si mesmo (NICOLAU et al, 2019; HENZ, 2022).  
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elaboração desta tese, concluo que processar a pesquisa em nós, seus efeitos no 

corpo, é um desafio interessante. Um compromisso com nós mesmos, sujeitos 

militantes-implicados e com todos os envolvidos em uma práxis permanente ao longo 

do campo. O processo de análise e autoanálise não somente durante a elaboração 

dessas cartografias, mas depois… Depois que o corpo esfriou, relatórios/tese foram 

entregues, mas as afecções permaneceram latentes. Aprender e apreender por meio 

de nossas experimentações – pela cartografia de nossos corpos-afeto – o que fica, o 

que transborda, o que deixa marcas.  

 Ao reunir-me com outros coletivos para compartilhar experiências, algumas 

ressonâncias vibraram como a escolha pela cartografia como modo de fabricação de 

suas pesquisas. Isso me fez perceber que não existe somente uma cartografia - nos 

colocamos de formas diferentes no campo, ora mais ou menos “estruturadas”. São 

vários os modos de se colocar em relação, de se deslocar, afetar e ser afetado, 

compartilhar, de se implicar, de emaranhar-se no mundo e com os sujeitos.  

 Caminhos e tracejados diferentes, mas uma aposta ético-política comum ao 

tomar a cartografia como um dispositivo que desencadeia um processo de 

desterritorialização no campo da ciência, interrogando o modo como se produz 

conhecimento e reconhecendo que ele se dá no entre - na mistura de sujeitos e 

corpos. Todos são pesquisadores. O pesquisador não é neutro. Produz ativamente 

ação política ao “contaminar-se de mundos em fabricação” e “dar passagem a 

múltiplos processos de subjetivação”9. Um modo que envolve a criação, a arte, a 

implicação do autor, artista, pesquisador, cartógrafo (MAIRESSE, 2003).  

                                                
9 De acordo com Abrahão et al, 2016, p.23: “Para tanto, é necessário sustentar um exercício de 
desaprendizagem do já sabido, um exercício de desinstitucionalização do prescrito. Um exercício que 
convoca como parte integrante do processo da pesquisa a problematização e invenção de si e do 
mundo. O pesquisador não é neutro, pelo contrário, produz ação política, ativa e, nessa produção, 
contamina-se ao dar passagens para múltiplos processos de subjetivação e de fabricação de mundos. 
Nesta perspectiva, o pesquisador in-mundo emaranha-se, mistura-se, afeta-se com o processo de 
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Imundizar-se. Tracejar caminhos cartográficos em um exercício permanente de 

desaprendizagens ao emaranhar-se e misturar-se com os atores-viventes no campo 

de pesquisa, sendo atravessado e inundado pelos encontros (ABRAHÃO et al, 2016). 

 Isso significa ampliar e transver o significado dos verbos pesquisar e investigar. 

Interrogá-los. Marginalizá-los. Desterritorializá-los. E reterritorializá-los para novos 

territórios de existência.  

 O recolhimento dos efeitos produzidos nas entranças e movências, nesta dobra 

sujeito-objeto que se (des)forma em outras a partir da experimentação viva no ato do 

encontro é o que se persegue na cartografia. Recolhimento do que passa, daquilo que 

nos passa10, pela multiplicidade de fazeres-viveres-saberes e dos modos de 

subjetivação que constituem o tecido social, em um certo recorte de mundo, das forças 

em disputa que o atravessam e dos movimentos de resistências.  

Com o corpo vestido pelas caminhadas anteriores, a cartografia pareceu ser a 

estratégia que faz sentido, a mais pertinente para tecer um campo transversal, onde 

fosse possível misturar-se e produzir conexões em ato, a partir dos encontros que vão 

se formando ao longo da incursão nos municípios e espaços que vão se constituindo 

a partir da pesquisa. Como nos propõe Rolnik (1989, p. 65) “Todas as entradas são 

boas, desde que as saídas sejam múltiplas”. 

 Pulsando em mim o desejo de trilhar campos e tecer (im)previsíveis encontros, 

convoquei meus devires11 mochileira e dançarina para construção dessa jornada de 

                                                
pesquisa, diluindo o próprio objeto, uma vez que se deixa contaminar com esse processo, e se sujando 
de mundo, é atravessado e inundado pelos encontros”.  
10 Bondía, 2002, nos convoca a pensar sobre o sujeito da experiência como um espaço onde tem lugar 

os acontecimentos. A partir dos significados da palavra experiência em espanhol, francês, italiano e 
português, a experiência se relaciona como um território de passagem, algo que nos acontece, que 
inscreve marcas, produz efeitos e afetos, ponto de chegada.  
11 Devir como a fabricação de desvios para criar algo novo (DELEUZE, 2010): “Os devires não são 

fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, núpcias 
entre dois reinos [...].Não é um termo que se torna outro, mas cada um encontra o outro, um único devir 
que não é comum aos dois, já que eles não têm nada a ver um com o outro, mas que está entre os 
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pesquisa-in-mundização. O primeiro tem a ver com o farejar de novos espaços e 

lugares, como uma forasteira que aos poucos vai se imbricando com as “gentes” e 

paisagens ali presentes. A experiência como viajante mochileira ensina a compor 

desejos e interesses, algum planejamento, mas também porosidade para se deixar 

transformar no decorrer do contato-contexto-vida-realidade. Quanto ao modo 

dançarina, valho-me da analogia de uma dança, em que corpos diferentes se 

produzem em acontecimento, em performance12. O que habita o corpo depois que a 

gente dança? Encontros singulares que produzem paixões alegres ou tristes, que me 

levam a circular o salão ou a permanecer praticamente no mesmo lugar. Riscados no 

chão do baile como num pesquisar pelos pés13.  

Como diz Rolnik, 1989, “o cartógrafo é um verdadeiro antropófago”. Ele está 

sempre em busca de alimentos para compor a sua cartografia. Utiliza como critério a 

composição de linguagens que dão passagem às intensidades que atravessam o seu 

corpo na interlocução com os corpos que busca entender. Para o cartógrafo, o verbo 

“entender” não faz referência à revelação de uma verdade, à espera de um 

magnânimo transcendente que valide qualquer conhecimento. As intensidades 

circulam por meio de todos os espaços, multiplicidades de forças e vetores que por 

meio dos encontros, podem ou não dar passagem às suas várias formas de 

                                                
dois, que tem sua própria direção, um bloco de devir, uma evolução a-paralela” (DELEUZE e PARNET, 
1998, p. 3; 6). 
12 Martins, 2033 nos presenteia com outras etimologias dos verbos escrever e dançar, derivadas da 
mesma raiz ntanga de uma das línguas bantu, do Congo, que “realçam variantes sentidos moventes, 
que nos remetem a outras fontes possíveis de inscrição, resguardo, transmissão e transcrição de 
conhecimento, práticas, procedimentos, ancorados no e pelo corpo, em performance” (p. 65). O termo 
performance é amplo, abarcando tanto processos do fazer artístico, cenas familiares e do cotidiano 
tanto como pelas relações que ali são processadas.  
13 Utilizado em referência ao termo “pesquisar com os pés” discutido por Mendes et al (2019), sobre os 
caminhos de pesquisa como andanças das pesquisadoras, andarilhas curiosas que se arriscam na 
aventura de habitar territórios inusitados por onde redes de cuidado aparecem”. Conduzir a pesquisa 
dessa forma é permitir que o território dê as coordenadas ao corpo, aberto às surpresas de cada 
encontro e deixando os afetos vividos dispararem perguntas. Guarda em si uma postura ética que, ao 
deslocar-se, mover-se, desarticular-se, o pesquisador sai de si mesmo”, “(des)habita-se” para 
ressignificar.   
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expressão. A busca do cartógrafo é pela criação de pontes de linguagens que deem 

dizibilidade às forças instituídas e instituintes dessas conexões. 

Nesta tese-experimentação, deixei o corpo vibrar e dar passagens a novas 

linguagens e conexões. Seja nos encontros que o campo de pesquisa fabrica, no 

grupo de pesquisa e nos momentos de processamento, fundamentais para interrogar 

e dar voz aos afectos e produzir afecções.  

Permiti experimentar com o corpo, sobre implicado pela vivência de SUS, com 

novos olhos, novas superfícies de contato, com a multiplicidade de eus que existem e 

se produzem neste corpo–pesquisadora, -trabalhadora do SUS, -militante, -

fisioterapeuta, -sanitarista, -mulher, -mochileira, -dançarina e tantas outras…  

Muitos são os conceitos-ferramentas e intercessores que compuseram essa 

dança-encruzilhada14. Desde a tessitura do tema de investigação ao caminhar-bailar 

da pesquisa, seu processamento e escrita, a cartografia se fez presente por meio de 

costuras e tessituras -  corpo-encruzilhada15 vivo, em ato.  

Ampliar a dizibilidade das minhas inquietações-implicação no viver SUS foi 

parte fundamental e faísca para as andanças por territórios existenciais 

desconhecidos. Nesse processo, outras roupagens me compuseram. Vesti-me do 

                                                
14 Aqui, utilizo o termo dança-encruzilhada inspirada na concepção produzida por RAMOS, 2010, 2017, 
2019 a partir da metáfora do “corpo-encruzilhada” proposta em sua tese de doutoramento numa 
perspectiva do pensamento africano e afro-brasileiro, referindo-se a um lócus de intermediação, 
formando um novo espaço - “ponto de interseção”, “espaço do entre”, espaço atravessado de 
encontros, desencontros, mudanças e alternâncias, que, por mais que carreguem algumas 
características formadoras, estão em plena transformação a partir da constituição de novas 
experiências e memórias. Essa produção possui forte referência à Cardoso, 2011 apud Martins, 2001 
que diz: “a noção de encruzilhada que evoco pode ser condensada na ideia de espaço de interseção 
ou espaço de cruzamento. De modo inicial, ela pode ser pensada como o espaço que surge do 
cruzamento/encontro de ruas, vias, estradas ou trilhas. Nessa direção, o lugar central desse encontro 
é o que gera o surgimento do “ponto de interseção”. Esse “ponto de interseção” é um novo espaço, um 
“espaço atravessado”, de encontros, desencontros, mudanças e alternâncias; um lócus de 
intermediação.  Por mais que possam manter as características dos seus elementos formadores (como 
as memórias das existências de cada uma das vias ou elementos que o formaram), já não são 
exatamente os mesmos espaços. Daí a constituição de novas memórias, de novas experiências, de 
outro lugar. Esse novo lugar pode ser entendido como o espaço do “entre”.  
15 Em referência à produção de Ramos, 2010, 2017 e 2019 sobre o corpo-encruzilhada dialogando com 
a produção de uma cartografia “no entre” da micropolítica do trabalho vivo em ato.  
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devir-costureira-mochileira-dançarina-forasteira pelos múltiplos espaços e modos de 

existências possíveis, conectando-me com os atores-viventes que foram chave na 

fabricação de apoio, solidariedade, rede e integralidade na gestão do cuidado em 

municípios de pequeno porte.  

Essas danças-encontros singulares deixaram suas marcas que foram 

traduzidas por esta autora por meio de narrativas verossímeis16 - dando letra e 

convidando à reflexão e desacomodação por meio de alguns campos 

problemáticos/analisadores que sobressaíram na intensidade do vivido. A ideia dos 

casos/narrativas verossímeis17 dialoga com a relação de verossimilhança entre 

discursos, qual seja, não com um fato, descrição ou realidade empírica, mas na 

vizinhança com discursos, códigos e signos de certo contexto, cosmovisão e realidade 

(HANSEN, 2006; HENZ, 2022). Neste sentido, as cenas não são reproduções ipsis 

litteris, mas motivadas e animadas pelos encontros do campo e da vida que me foram 

intercessores. 

As cenas compuseram o que chamarei de “Tese-EPS”, pois a intenção é a de 

operar como uma tese-dispositivo para problematização dos saberes-fazeres-viveres 

                                                
16 Inspirado pelos contos e correspondências de Anton Tchekov, Henz, 2020a, 2020b, 2022 propõe 

deslocarmos do lugar já sabido e dado da fôrma-pesquisa da Universidade e radicalizarmos na 
produção de caos/narrativas verossímeis que coloquem “em suspeita” as palavras de ordem, a fama 
genérica, as metas e lugares estabelecidos, luminosos, sacralizados, utilizando como um operador 
ético-político a noção de infâmia, descrita por Foucault. Vidas infames que nos chegam por suas 
aventuras e desventuras sem nome, vidas breves, encontradas por acaso; passam sem deixar rastro, 
mas são atravessadas por certo ardor (FOUCAULT, 2003). Embebido por estas questões, Henz, 2022, 
p. 78 nos provoca a “Escrever uma narrativa com um problema que pulsa e uma narrativa à toa, sem 
um fito pré-determinado. Um certo vazio, extravio, desfuncionamento, não saber totalmente o que está 
em jogo nessa imagem narrativa, peneirar mais tarde. Ao invés da causa, uma multiplicidade de 
perspectivas, não a de quem escreve. [...] Pequenas imagens vivas do corriqueiro carregando mundos, 
jeitos de viver. Uma narrativa em tom baixo, sem grandiloquência, nostalgia ou triunfalismo”.    
17 Segundo aponta Hansen, 2006, p.71-72: “De todo modo, é útil lembrar: a verossimilhança é uma 
relação de semelhança entre discursos. Ou seja: a verossimilhança decorre da relação do texto de 
ficção não com a realidade empírica da sociedade do autor, mas da sua relação com outros discursos 
da sua cultura, que funcionam como explicações ou causas da história narrada, tornando-a adequada 
àquilo que se considera natural, habitual e normal que aconteça na realidade e como realidade. A ficção 
é verossímil quando o leitor reconhece os códigos que julga verdadeiros e que são aplicados pelo autor 
para motivar as ações da história. O verossímil motiva a ficção, ou seja, fornece motivos para as ações”.  
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no SUS pelos leitores - usuários, trabalhadores, gestores do SUS - no cotidiano do 

trabalho com suas equipes. Como diz Henz, 2022 “são tentativas de preensões, de 

produzir atmosferas que deixem o leitor pensar”. As cenas/narrativas foram 

embebidas pela dança-navegação do campo e pela vivência desta autora por outros 

tracejados, encontros, experimentações e (des)aprendizagens, dando visibilidade à 

micropolítica e suas relações de saber/poder, as linhas de fuga e produção de vida 

nas múltiplas redes existenciais.  

 

 

1.3.    Devir-mochileira: farejando algumas pistas 

 

O campo de pesquisa teve início por meio de movimentos que me ajudaram a 

identificar pistas, esboçando as primeiras aproximações: a participação no Projeto 

Ativadores efetuado por meio da parceria entre COSEMS/SP e Faculdade de Saúde 

Pública e o reconhecimento do meu campo de trabalho e das minhas vivências no 

SUS enquanto um lugar possível para reflexões e análises. 

O primeiro apareceu como um desdobramento da minha qualificação em junho 

de 2018, com a possibilidade de participar de duas oficinas da primeira fase do Projeto 

Ativadores nas regiões de Bauru e São José do Rio Preto poucas semanas após. 

Essas duas regiões concentram uma grande quantidade de pequenos municípios e 

foi uma oportunidade interessante para uma primeira aproximação e escuta. Contou 

com um momento para discussão em pequenos grupos e devolutiva dos produtos 

elaborados ao final. 

A aposta destes encontros foi a apresentação do Projeto “Estratégias de 

Qualificação do Protagonismo Municipal para Fortalecer o Processo de Governança 



44 

nas Regiões do Estado de São Paulo” – “Projeto Ativadores”18, desenvolvido pelo 

COSEMS/SP em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana 

de Saúde (OPAS), Associação Paulista de Saúde Pública (APSP) e universidades 

(FSP/USP e UNIFESP-Campus São Paulo), instigando a ampliação e fortalecimento 

de espaços de educação permanente para qualificação do cuidado em rede junto às 

equipes de saúde.  

O momento em pequenos grupos foi conduzido por duplas que incluíram 

apoiadores e assessores técnicos do COSEMS/SP e professores das universidades 

parceiras. A discussão sobre a gestão do cuidado no SUS se deu a partir de três 

disparadores: 1. O que você faz que fortalece o SUS? 2. O que você faz mesmo 

sabendo que não fortalece o SUS? 3. O que você sabe que fortaleceria o SUS, mas 

não faz? 

A cada questão, tarjetas coloridas foram se desenhando no quadro.  A 

depender do facilitador da roda, mais ou menos abertura para discussão e 

processamento sobre a micropolítica do cuidado em rede, instigando que a conversa 

saísse do plano de representação – do lugar de culpabilização do outro e das 

respostas prontas do que deveria ser feito, para a responsabilização e análise de si e 

apostas de gestão no plano da experiência. As apresentações dos produtos ao final, 

em plenária, também foram um reflexo de grupos em que a dinâmica estivera centrada 

                                                
18 O Projeto Ativadores foi desenvolvido a partir das vivências e observações dos apoiadores do 
COSEMS/SP com a intenção de ampliar a capacidade de governança nas regiões de saúde, por meio 
da constituição de novos arranjos de gestão, considerando as singularidades regionais e as 
necessidades municipais. Envolveu a participação das equipes gestoras de saúde municipais, 
trabalhadores de saúde, universidades e instituições parceiras no decorrer de aproximadamente 15 a 
meses. O projeto foi estruturado em duas fases. Na primeira, foram definidas as prioridades por meio 
de encontros com regiões de saúde de seis territórios do estado: Araçatuba, Baixada Santista, Bauru, 
Mananciais e Rota dos Bandeirantes, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, abrangendo 23 
Comissões Intergestores Regionais (CIR). Para a segunda fase, foram escolhidos os territórios de São 
José do Rio Preto e Presidente Prudente para dar continuidade ao projeto, centrando as discussões 
em dois grandes temas: “Gestão do cuidado na Rede de Atenção” e “Participação Social” 
(COSEMS/SP, 2019).  
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na fabricação de propostas mais “consolidadas” ou como um compartilhamento dos 

desafios a serem superados a partir de novas apostas. 

Uma profusão de experiências interessantes veio à tona - dando pistas por 

onde poderia me conectar. Em especial, a região de São José do Rio Preto/SP, que 

abarca cento e dois municípios, em sua maioria, pequenos e distribuídos em sete 

regiões de saúde (RS) com dinâmicas e modos de operar diferentes em cada uma. 

Está sob responsabilidade do Departamento Regional de Saúde (DRS) XV e 

pertencente à Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS) 12. 

Aproveitando que o Projeto Ativadores deu sequência a sua segunda fase em 

duas macrorregiões, dentre elas São José do Rio Preto/SP, continuei a acompanhar 

seus desdobramentos. A participação mais intensa neste Projeto me possibilitou 

percorrer os encontros de educação permanente com o grupo gestor, bem como as 

oficinas junto aos trabalhadores e gestores por RS conduzida por duplas de 

facilitadores locais.  

Diversidade de relações, fabricações, invenções e desafios emergiram nesses 

encontros, chamando minha atenção para algumas experiências que valeriam o 

mergulho em profundidade. Dentre elas, destaco o município de Ouroeste/SP, 

pertencente à RS da Comissão Intergestora Regional (CIR) Fernandópolis/SP, que 

compartilhara apostas e estratégias cuidadoras interessantes. Costurei as primeiras 

entradas junto à gestora de saúde, que me possibilitou a imersão no campo, sugerindo 

começar minhas andanças com a equipe de NASF. Essa equipe foi dispositivo de 

encontro e produção de um rizoma de afetos e reflexões compartilhadas junto a vários 

atores que fazem o SUS municipal e regional em uma gama de arranjos e invenções 

cuidadoras ao longo de um ano.  
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O município de Ouroeste e seu distrito Arabá estão localizados na região 

noroeste do estado de São Paulo e, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)19, tem uma população estimada de 10.539 pessoas 

para 2020. No último censo, realizado em 2010, esse número era de 8.405 pessoas. 

Possui uma população jovem, taxa de escolarização de 99,7 por cento, ocupa o 106o 

PIB per capita do estado de São Paulo e o terceiro da região. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é o 110o do estado, com 0,77020.  

A fundação do povoado ocorreu oficialmente em 1952 pelo agropecuarista Sr. 

João Zeferino Ferreira Velloso, que fez a doação das terras, tendo o local recebido 

esse nome pela localização geográfica e em função da “terra fértil que valia ouro”. Até 

1995, pertencia ao município vizinho, Guarani D'Oeste. Considerando o crescimento 

e desenvolvimento acelerado e população, maior em comparação à sede, emancipou-

se naquele ano, após um plebiscito referendado pela Lei Estadual nº 9330/95. Em 

1997, iniciou-se o primeiro mandato do governo municipal autônomo21. A principal 

fonte de trabalho e renda é fruto da agropecuária, usina hidrelétrica e eólica e do 

trabalho dos servidores públicos municipais.  

Faz parte da macrorregião de São José do Rio Preto/SP e da região de saúde 

de Fernandópolis, que inclui treze municípios. A rede municipal de saúde é composta 

por quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) com Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) em cem por cento delas, uma equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família 

(NASF), ambulatório de especialidades (incluindo fisioterapia, fonoaudiologia, 

psicologia, nutricionista, saúde bucal, cardiologista, neurologista, ortopedista, 

                                                
19 IBGE. Disponível em:  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ouroeste/panorama Acesso em: 28 de jul. 2021. 
20 IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ouroeste/pesquisa/37/0?tipo=ranking Acesso em: 

28 de jul. 2021. 
21 Prefeitura Municipal de Ouroeste. Disponível em:  

https://www.ouroeste.sp.gov.br/portal/servicos/1001/historia/ Acesso em: 28 de jul. 2021.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ouroeste/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ouroeste/pesquisa/37/0?tipo=ranking
https://www.ouroeste.sp.gov.br/portal/servicos/1001/historia/
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pediatra, ginecologista e obstetra), Vigilância em Saúde, farmácia municipal, central 

municipal de regulação, um hospital de pequeno porte com gestão indireta por 

Organização Social de Saúde (OSS), Conselho Municipal de Saúde (CMS) e conselho 

gestor em cada UBS.  

 

*** 

A segunda vertente de aproximação/produção do campo de pesquisa emergiu 

porá partir das andanças enquanto trabalhadora do SUS. Como apoiadora 

institucional no Programa Saúde em Ação fui responsável pela articulação junto à 

Região Metropolitana de Campinas (RMC) ao longo de quase três anos, 

intermediando a execução do que era definido a priori pelo âmbito estadual. Circulei 

pelos (des)encontros nas instâncias de pactuação regionais e me deparei com a 

ausência do tema gestão do cuidado, apesar de ele ocupar a micropolítica do trabalho 

no SUS.  

Em uma experiência curta, que partiu de uma demanda dentro do setor em que 

atuava para a realização de ações voltadas à saúde mental, encontros regionais para 

retomar a discussão da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foram sugeridos. A 

ideia foi compartilhada junto ao DRS e, compondo com o articulador de saúde mental, 

foram realizados alguns encontros com representantes municipais e referências da 

RAPS para a construção de um plano de trabalho comum. Um lócus que abriu 

importantes reflexões e um possível novo lugar de encontros pesquisadores. 

Algumas situações me chamaram atenção: inexistência há anos de um espaço 

regional para discussão da RAPS; pauta produzida unilateralmente pela referência 

estadual; necessidade urgente de compartilhar experiências que vão tomando corpo 

e o apoio a quem está na ponta; estratégias de cuidado construídas por alguns 
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municípios que não se tornavam visíveis nos espaços institucionais. Entre estes 

fazeres, os movimentos de articulação para o cuidado em saúde mental produzidos 

pelo único município de pequeno porte partícipe dessa RS me chamaram a atenção 

como mais uma pista a percorrer.  

Por um curto período, atravessado pela pandemia do novo coronavírus, produzi 

aproximações com a gestora de saúde e equipes/trabalhadores do SUS de Santo 

Antônio de Posse/SP. As andanças se deram por alguns serviços, acompanhando 

alguns trabalhadores no seu cotidiano e pela participação em momentos identificados 

por eles como potentes à gestão do cuidado. Foi uma caminhada de quase três 

meses. 

Santo Antônio de Posse está localizado no estado de São Paulo, próximo aos 

municípios de Jaguariúna, Mogi Mirim e Campinas. Dados do IBGE apontam que, em 

2010, possuía uma população de 20.650 pessoas, sendo este número estimado para 

23.529 pessoas em 2020. Possui uma população majoritariamente jovem, taxa de 

escolarização de 97,3 por cento e ocupa o 87o PIB do estado e o 11o em sua região22. 

O IDH é de 0,702, 574o do estado23. As principais atividades econômicas são a 

agricultura e a indústria.  

Antes de ganhar o status de município, era vinculado à Mogi Mirim, com intensa 

atividade rural, voltada inicialmente ao cultivo de cana de açúcar e substituído pelas 

lavouras de café. Em 1953 emancipou-se, sendo sua instalação oficial em 195524. Faz 

parte da macrorregião de Campinas/SP e da Região de Saúde da Metropolitana de 

Campinas, que soma 19 municípios. A rede municipal de saúde possui oito UBS, 

                                                
22 IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santo-antonio-de-posse/panorama Acesso em: 28 

de jul. 2021. 
23 IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santo-antonio-de-

posse/pesquisa/37/30255?tipo=ranking Acesso em: 28 de jul. 2021. 
24 Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse. Disponível em: https://pmsaposse.sp.gov.br/cidade/historia/ 

Acesso em: 28 de jul. 2021. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santo-antonio-de-posse/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santo-antonio-de-posse/pesquisa/37/30255?tipo=ranking
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santo-antonio-de-posse/pesquisa/37/30255?tipo=ranking
https://pmsaposse.sp.gov.br/cidade/historia/
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quase todas com ESF, Centro Odontológico Municipal, Centro de Especialidades, 

Centro Municipal de Reabilitação, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Vigilância 

em Saúde e Pronto Atendimento 24 horas. 

Conhecer os arranjos produzidos localmente foi parte essencial na tessitura de 

campos problemáticos que são comuns ao contexto dos pequenos municípios. Vale 

enfatizar que não tive a intenção de traçar juízos de valor nem fazer uma avaliação do 

trabalho que ali se faz. Muito menos ditar o que seria certo ou errado. Embora algumas 

pesquisas assoprem nessa toada, a escolha pela abordagem cartográfica, 

compartilhando experiências e produzindo conhecimento com os participantes 

envolvidos, me apoiaram na (des)construção de meu papel ali e o ensejar de caminhar 

junto, pelos pés25.  

Uma jornada-implicação que compôs a tessitura de uma cartografia de novas 

amizades, paisagens, pensamentos, reflexões e olhares ao longo dos múltiplos 

campos do pesquisar. Ao passo que carregamos uma bagagem da vida com nossos 

múltiplos “eu´s”, a ideia do pesquisador in-mundo convocou desnudar-se aos novos 

encontros. Não é um copo vazio. Ninguém o é.  

O exercício foi se deixar contaminar pelos múltiplos encontros nesse caminhar. 

Cuidado de si e do outro para não ficar colada apenas nos planos de representação. 

Dar passagem aos afetos que se produziram em cada encontro, buscando emergir 

paixões alegres e também aprendizado a partir de paixões tristes que viessem a 

emergir – incômodos, medos, ansiedade, preocupação, dúvida, alegria, frio na barriga, 

                                                
25 Utilizado em referência ao termo “pesquisar com os pés” discutido por Mendes et al (2019), sobre os 
caminhos de pesquisa como ändanças das pesquisadoras, andarilhas curiosas que se arriscam na 
aventura de habitar territórios inusitados por onde redes de cuidado aparecem”. Conduzir a pesquisa 
dessa forma é permitir que o território dê as coordenadas ao corpo, aberto às surpresas de cada 
encontro e deixando os afetos vividos dispararem perguntas. Guarda em si uma postura ética que, ao 
deslocar-se, mover-se, desarticular-se, o pesquisador sai de si mesmo”, “(des)habita-se” para 
ressignificar.  



50 

empolgação.... Sentimentos que se construíram em ato a cada momento e que foi 

preciso processar e dar letra. Vazar. Criar espaços-acolhimento para o 

processamento, dando língua às marcas que vibraram no corpo, produzindo afecções 

e conhecimento a partir da diferença – alteridade. Seja no grupo de pesquisa, com 

amigos, com a professora-amiga-orientadora, com os atores-viventes dos lugares 

habitados provisoriamente.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa no CAAE 

10037019.7.0000.5421. 

 

 

1.4.    Devir-forasteira: novidades e estranhamentos em novas paisagens  

 

“Um encontro é talvez a mesma coisa que um devir ou núpcias. É do fundo dessa solidão que se 
pode fazer qualquer encontro. Encontram-se pessoas (e às vezes sem as conhecer nem jamais tê-las 

visto), mas também movimentos, ideias, acontecimentos, entidades. Todas essas coisas têm nomes 
próprios, mas o nome próprio não designa de modo algum uma pessoa ou um sujeito. Ele designa um 

efeito, um ziguezague, algo que passa ou que se passa entre dois como sob uma diferença de 
potencial”.  

Deleuze e Parnet, 1998, p.6 
 

Estradas, asfalto, terra batida, muito calor, brisa noturna, chuva de besouros, 

cheiros, cores e muitos viventes que compuseram diferentes paisagens e apostas 

nessa jornada de aproximadamente vinte mil quilômetros. A maioria, lugares que 

conheci pela primeira vez e a que fui me conectando aos poucos. Todo vínculo exige 

tempo e cultivo - e isso não é diferente no campo de pesquisa.  

Na mochila, itens que não poderiam faltar: diário de campo (com roteiros e 

anotações para as conversas/ entrevistas semiestruturadas com alguns atores; Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); celular para gravação de vídeos, 

áudios (entrevistas, oficinas, encontros) e registros fotográficos, quando permitidos 



51 

após consulta. E, por fim, o Manual do cartógrafo26 (ROLNIK, 1989), composto por: 

um critério, um princípio, uma regra e um breve roteiro de preocupações, que foi sendo 

transformado e remodelado constantemente a partir das pontes que foram criadas 

durante a travessia.  

 A minha chegada em vários lugares/espaços era recebida com olhares de 

curiosidade e indagação: Como e por que você veio parar aqui? O que teria de tão 

interessante? Por vezes, olhares de desconfiança: estaria eu ali para avaliar ou 

mesmo bisbilhotar o trabalho alheio? Senti-me incomodada e incomodando, mesmo 

que o outro não o expressasse explicitamente. Afinal, como construir de tão fora uma 

pesquisa a partir de uma implicação minha e não do outro? 

Fui aprendendo a me apresentar e a falar sobre a ideia de pesquisar junto, 

estando no cotidiano de forma mais intensa em certos momentos e em outros, mais 

pontuais. Aos poucos, aprendi que a minha implicação como trabalhadora no SUS era 

o ponto de conexão, no compartilhar de experiências e vivências, processando e 

refletindo cenas vividas ao longo do caminho. Muitos atores-viventes compuseram 

essa travessia - ora passageiros, ora mais perenes. Um devir-forasteira que fora 

ativado muitas e muitas vezes, compondo ao final, um mapa dos afetos e encontros.  

Durante essa pesquisa-mochileira, fotografias desse processo singular foram 

captadas pelo olho-retina, formando um grande mapa-filme tecido pelo fio condutor da 

micropolítica do cuidado. Percorri diferentes espaços formais e não formais, serviços 

de saúde e intersetoriais. Alguns, indicados pelos trabalhadores a partir do que eles 

identificavam na polissemia das estratégias de cuidado, gestão do cuidado, arranjos 

                                                
26 O critério e o princípio do cartógrafo são vitais e não morais. Aqui, em nada tem a ver a produção de julgamentos 

e de ditar o que o outro deveria ou não fazer. O critério é o grau de abertura que cada um suporta a cada momento. 
O princípio está vinculado à expansão da vida ou o quanto de vida se encontra nesses canais de efetuação. E a 
regra, a delicadeza e atenção para sempre atuar em defesa da vida. É preciso estar atento à tolerância de seu 
corpo vibrátil dado à singularidade de cada situação/mundo que se cria, constituindo novos sentidos e máscaras, 
na desterritorialização e na fabricação de novos mundos (ROLNIK, 1989).  
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cuidadores. Outras aproximações se deram em decorrência dos acontecimentos no 

campo, em ato. Um rizoma que se ramificou a cada encontro abrindo possibilidades 

para novas conexões.  

Estranhamentos misturados com muita empolgação pela profusão de fazeres 

e agires no SUS municipal que pouco é reconhecida. Mostras como o Brasil Aqui Tem 

SUS, produzida a partir dos trabalhos apresentados nos Congressos dos COSEMS e 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), Laboratórios 

de Inovações da OPAS/MS são alguns espaços e ações que contribuem para dar 

visibilidade e aclamar experiências locais. Entretanto, o aprendizado a partir do que 

se vive e o que se vê, não ganha fama para interrogação e conformação das atuais 

políticas.  

“Pelas ruas em que andei”27, encontrei-me com usuários e equipes da rede 

básica (NASF, ESF, ACS, Saúde bucal), saúde mental (CAPS I, CAPS II, CAPS AD), 

pronto atendimento 24 horas, hospital de pequeno porte, regulação, ambulatório de 

especialidades, gestão da secretaria municipal de saúde, escola municipal e estadual, 

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), Abrigo municipal, Conselho 

Tutelar, Ministério Público, bem como equipes que compõem o cenário 

regional/estadual, como articuladores da atenção básica, humanização e saúde 

mental, e setores do Departamento Regional de Saúde em espaços coletivos de 

pactuação/negociação/deliberação. Multiplicidade de paisagens e viventes que ora 

formam, “enformam” e desenformam diferentes espaços e arranjos tecnológicos, com 

maior ou menor porosidade.  

                                                
27 Em referência à música “Pelas ruas que andei”, composta por Alceu Valença em 1982 (VALENÇA, 
1982). 
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Mobilizada fortemente pela vivência por entre as estratégias e modos de cuidar 

que foram visíveis a mim no encontro com tantos atores-viventes, campos 

problemáticos foram produzidos sob a lente da micropolítica do trabalho em saúde.  

Dançarei com as narrativas verossímeis que estarão presentes no decorrer 

desta Tese- EPS, como disparadoras para a reflexão e escrita, fabricadas a partir do 

diário de campo. Enfatizo que não houve a pretensão de abarcar totalidades, mas 

inspirar conversas, discussões e indagações na perspectiva da gestão do cuidado 

num certo comum das experiências  em municípios de pequeno porte, suas 

potencialidades e desafios em si e na relação regional, mesmo que a SES e o 

Ministério da Saúde agenciem dispositivos de homogeneização do cuidado. 
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2. MOMENTO II: 

Entre-laços e nós para a gestão do cuidado em pequenos 

municípios: analisadores em-cena 
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2.1. Pequenos infames: o lugar que o município pequeno ocupa ou por que 

dar visibilidade a esse lugar? 

 

Os ditos municípios pequenos, com até vinte mil habitantes, compõem em sua 

maioria o mapa-cenário brasileiro, correspondendo a quase setenta por cento dos 

municípios do país. Profusão de cores, cheiros, sabores e “gentes” que se misturam 

em diversas paisagens e modos de viver em cada território de existências. Mas são 

apenas 15% dos habitantes do Brasil que neles residem. 

 Muitos estão em regiões distantes das metrópoles e dos pólos regionais que 

concentram  os principais centros econômico-financeiros, bem como os pólos de 

educação, pesquisa, tecnológicos, industriais e comerciais Existe também intensa 

desigualdade entre as regiões do país.  

O Estado de São Paulo possui uma peculiaridade em relação aos demais. 

Apesar de também ser composto por uma maioria de municípios pequenos, há 

grandes centros espalhados em todo o estado, compondo múltiplas regiões com 

grande atividade econômica e científica. Além disso, é composto por pelo menos 

quatro grandes regiões metropolitanas: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e 

Baixada Santista. 

Ainda que cada região possua singularidades, há uma certa composição de 

forças comuns que atravessam as experiências de SUS em municípios pequenos 

produzindo regularidades e diferenças na fabricação do cuidado e integralidade. São 

campos de disputa que interferem no desenho dos serviços municipais e regionais, 

bem como nos arranjos para a gestão do cuidado, sendo afetados fortemente pelos 

efeitos do mercado, da saúde suplementar e da desigualdade.  
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Por um lado, regiões metropolitanas e grandes municípios atraem uma 

expressiva parcela de profissionais de saúde pela concentração de serviços, 

universidades, centros comerciais e industriais. Esse efeito de deslocamento é 

importante principalmente na categoria médica. Arranjos de atenção à saúde são 

fortemente tensionados por essas desigualdades socioeconômicas-sanitárias. 

Isso faz com que municípios pequenos, principalmente os mais distantes, 

precisem inventar formas para a gestão do cuidado. Há quem compartilhe 

profissionais, quem faça consórcios intermunicipais para a contratação de 

profissionais para a região, quem trabalhe com carga horária reduzida de alguns 

profissionais para garantir algum cuidado pelas equipes, entre muitos outros arranjos.  

A saúde suplementar é uma segunda força sigificativa. SUS e saúde 

suplementar compartilham serviços e profissionais, principalmente no Estado de São 

Paulo em que a cobertura por algum tipo de plano privado é espalhada por todo 

território. Distribuição de serviços, de trabalhadores e a disputa de valores são 

intensificados. 

Apesar de tantos tensionamentos, a maior parte das políticas de saúde, bem 

como os modos de financiamento não levam suficientemente em consideração a  

desigualdade e acabam por contemplar dinâmicas que favorecem os municípios 

maiores. 

 Todos os municípios, incluindo os pequenos, têm um papel fundamental e ativo 

na produção do SUS, com responsabilidades na assistência direta e também na 

articulação ao acesso aos diferentes serviços, fundamental para a integralidade. A 

integralidade é um arranjo em rede e depende de relações regionais e interfederativas. 

Mesmo a atenção básica, cuja oferta é responsabilidade exclusiva dos municípios, 
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supõe cofinanciamento tripartite e ações regulatórias de diferentes âmbitos, como foi 

o Mais Médicos em relação ao provimento de médicos.  

A articulação do acesso muitas vezes é mais complexa para os serviços 

localizados em outros territórios. Embora seja prevista a cooperação, ela depende de 

muitos arranjos políticos e de poder. Então, muitas vezes, a oferta direta por parte dos 

municípios acaba sendo uma saída, mesmo quando supostamente a responsabilidade 

por aquele tipo de serviço seria regional. Quem tem dinheiro compra, paga e consegue 

atrair trabalhadores para ampliar e compor a rede de saúde. Mas quem não 

tem...precisa se virar.  

A pressão sobre os municípios é intensa e direta. Carregam nos ombros todo o 

peso da garantia dos direitos constitucionais de acesso à saúde. Investem mais do 

que o previsto pela Emenda Constitucional 29/2000 (BRASIL, 2000) para a esfera 

municipal, o que só tem se agravado com o congelamento dos investimentos federais 

a partir da Lei do Teto de Gastos.  

Descentralização, municipalização, articulação e cooperação regional e 

interfederativa estão em curso desde os anos 80, mas há muito que avançar, 

sobretudo por conta das desigualdades econômico-políticas, que exigem dispositivos 

específicos de enfrentamento28 (BRASIL, 1993; MENDES e SANTOS, 2000; 

PIMENTA, 2006).  

Durante a década de 90, o debate sobre a reorganização dos processos de 

produção do cuidado e a mudança do modelo tecnoassistencial começou a ficar em 

                                                
28 Um conjunto de dispositivos favoreceu o processo de descentralização da gestão no SUS no decorrer 
dos anos 90, colocando os municípios na condução dos sistemas locais de saúde, ampliando o acesso, 
a efetivação do controle social e a qualificação de cuidados, como parte do processo de 
municipalização. Vale ressaltar que uma das forças a produzir esse efeito tem relação com o movimento 
de luta contra a ditadura, que se opôs à centralização política e apostou na descentralização e na 
participação ativa principalmente dos municípios como parte da redemocratização do país, somando 
esforços junto ao movimento da reforma sanitária (REIS et al, 2017).  
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segundo plano. Em função da crise desencadeada pelo desfinanciamento da saúde 

nos governos Collor e Itamar Franco, as agendas municipais foram consumidas para 

a resolução de problemas vinculados à continuidade do atendimento e sobrevivência 

dos serviços recém-criados, muitas vezes quase somente a partir da receita dos 

municípios (PIMENTA, 2006).   

Em 1996, foi publicada a Norma Operacional Básica (NOB) 01/96 que 

estabelecia duas modalidades de gestão: a plena da atenção básica e a plena do 

sistema municipal de saúde. Foi um importante passo ao processo de 

municipalização, pois fez o incremento do financiamento à atenção básica  por meio 

da criação do Piso da Atenção Básica proporcional à população e o Piso Variável 

vinculado à adoção dos Programas de Saúde da Família e de Agentes Comunitários 

de Saúde a todos os municípios brasileiros habilitados em alguma modalidade de 

gestão (BRASIL, 1996; PIMENTA, 2006). 

Ainda que muitas apostas tenham sido construídas para o fortalecimento do 

SUS nos governos Lula e Dilma, o subfinanciamento federal se manteve durante os 

anos 2000, ainda que em menor gravidade. 

Em 2006, foi aprovado o Pacto pela Saúde que contemplava três dimensões: 

Pacto de Gestão do SUS, Pacto em Defesa do SUS e Pacto pela Vida. Um de seus 

objetivos era avançar na construção das regiões de saúde de forma mais solidária e 

menos normativa, de modo a superar os nós frente a produção das relações entre 

municípios, estado e governo federal, que impactam na forma como são produzidas 

políticas públicas. Era uma aposta que pretendia contribuir para a superação de 

normatizações verticalizadas, que desconsideram a heterogeneidade e desigualdade 

do país e também para ampliação da governabilidade local por meio da 

desfragmentação do financiamento das ações em saúde (BRASIL, 2006a, 2006b; 
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2006c). Até então, as estratégias e os instrumentos de integração regional existentes 

eram de baixa institucionalidade ou restritos a arranjos colaborativos estruturados em 

redes temáticas (oncologia, por exemplo) (REIS et al, 2017). 

Ao âmbito federal foram atribuídas funções principalmente relacionadas à 

elaboração de políticas, monitoramento e acompanhamento da sua implantação nas 

esferas estaduais e municipais. Os Estados seriam responsáveis pelo apoio aos 

municípios, articulação regional e a implantação de serviços para referência de cada 

região, quando necessário. Aos municípios caberiam, a singularização das políticas e 

a prestação de serviços, sobretudo de atenção básica, mas incluindo também serviços 

especializados, de urgência/emergência e hospitalares, a depender do seu porte 

populacional e da realidade local.  

Apesar de cada ente federativo ter certa autonomia na elaboração de políticas 

públicas e na gestão em saúde, a relação de subordinação historicamente produzida 

entre União, Estados e Municípios, torna bastante tensa e complexa a tarefa de 

fabricar um governo compartilhado entre as regiões de saúde (FURTADO, 2016; 

FEUERWERKER, GRANADO & BADUY, 2017).  

O MS tem adotado uma postura normativa em relação aos municípios – 

efetivada sobretudo por meio de políticas indutoras, que atrelam adoção de 

modalidades e arranjos da atenção ao repasse de recursos financeiros, de modo que 

os gestores municipais ficaram engessados no cumprimento das regras assim 

estabelecidas. Poucas foram as gestões municipais que conseguiram manejar o 

repasse federal de forma a investir na estruturação da rede de saúde e, também, por 

meio dos recursos municipais, incrementar os serviços com vistas à integralidade do 

cuidado (PIMENTA, 2006; FURTADO, 2016). 



60 

A regionalização solidária, no âmbito de cada estado, também serviria para 

aumentar o grau de governabilidade de cada território, para a fabricação de parceria 

e enfrentamento dos desafios coletivamente (BRASIL, 2006a; 2006c).  

Em muitos lugares, o desenho e o processo de regionalização foram 

reformulados a partir da aprovação do Pacto pela Saúde, quando foram construídos 

de modo compartilhado critérios relacionados à regionalização, com a qualificação dos 

instrumentos de gestão, composição das regiões de saúde e compartilhamento das 

ações e serviços de saúde (BRASIL, 2006a; 2006b; 2006c).  

No estado de São Paulo, esse processo foi desencadeado em 2007 e se 

baseou inicialmente nas microrregiões pactuadas a partir das Normas Operacionais 

da Assistência à Saúde (NOAS-SUS) 01/2001 e 01/2002 (BRASIL, 2001, 2002). 

Foram realizadas discussões coordenadas por meio de um grupo técnico bipartite e 

de oficinas descentralizadas reunindo representantes dos DRS, gestão central da 

SES/SP, COSEMS/SP e gestores municipais. O desenho proposto compunha 66 

regiões de saúde, sendo 62 compostas por vários municípios, três intramunicipais em 

Guarulhos e uma no município de São Paulo, que na época não havia aderido ao 

Pacto (FURTADO, 2016).  

De acordo com Furtado, 2016, alguns desafios marcaram esse processo em 

São Paulo. Dentre eles, a participação restrita a gestores formais e não inclusão de 

usuários e trabalhadores; a superação do conceito de Região de Saúde para além da 

definição administrativa, levando em consideração aspectos da realidade regional e 

não somente assistencial; e a influência da histórica divisão administrativa da SES sob 

gestores que repetiam o modus operandi autoritário.  

Junto a cada oficina que pactuou o desenho regional, foram instituídos os 

Colegiados de Gestão Regional (CGR) com o desafio de transformar esse espaço 



61 

como um lugar de gestão partilhada sobre o território.  Houve aposta intensa do 

COSEMS/SP no enfrentamento das forças que disputavam pela manutenção das 

relações subordinadoras interfederativas sobre os municípios (FURTADO, 2016), 

afirmando critérios verticais e defendendo um desenho que não dialogava com as 

necessidades locais. 

A partir de 2007 vem sendo construído e efetivado o Projeto de Apoiadores do 

COSEMS de São Paulo, buscando fortalecer os municípios no processo de 

regionalização disparado pelo Pacto de Saúde. Sua função é bastante estratégica, 

atuando junto aos gestores municipais no lócus regional de negociação e educação 

permanente, visando o fortalecimento da gestão do cuidado, dentre outras agendas 

(COSEMS/SP, 2013; PEREIRA FILHO, 2015; FURTADO, 2016). Essa coresponde à 

instituição de uma força em favor da agenda regional colaborativa e de maior 

protagonismo dos municípios, mesmo que sem correspondência nas esferas estadual 

e federal, já que as apostas do Pacto deixaram de compor suas agendas políticas 

ativas. 

As experiências de apoiadores dos Cosems de São Paulo e Minas Gerais, 

apesar de muito diferentes entre si, subsidiaram a Proposta Nacional instituída pelo 

CONASEMS em 2017. A Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS foi construída em 

parceria com Ministério da Saúde, CONASEMS, COSEMS e o Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (HAOC), que viabilizou recursos financeiros, técnicos e políticos do 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS)29 para 

                                                
29 O  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) foi criado em 2009 
com o objetivo de apoiar e aprimorar o SUS por meio da utilização de recursos advindos da renúncia 
fiscal de seis hospitais privados de referência no país dos seguintes tributos públicos: PIS, COFINS e 
Cota Patronal do INSS. Este recurso é utilizado para a realização de projetos voltados ao SUS, 
demandados pelo Ministério da Saúde em parceria com outras instituições. Para consulta sobre o 
PROADI-SUS, acessar o site oficial do programa: http://hospitais.proadi-sus.org.br/sobre-o-programa 

http://hospitais.proadi-sus.org.br/sobre-o-programa
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a mobilização, formação e trabalho destes apoiadores ao redor do país 

(FEUERWERKER, GRANADO & BADUY, 2017)30. 

Com a política das Redes de Atenção à Saúde (RAS) preconizada pelo MS em 

2010 (BRASIL, 2010), o desenho das Regiões de Saúde no estado de São Paulo 

ganhou nova configuração - após intensas discussões, também acompanhadas pelos 

apoiadores do COSEMS/SP. As RAS visavam favorecer a produção de integralidade 

por meio de uma rede regionalizada de produção de saúde, a partir da articulação 

intermunicipal, interestadual e entre as três esferas de governo, do redesenho e do 

fortalecimento da governança (REIS et al, 2017).  

Dessa forma, em 2012 foram instituídas 63 Regiões de Saúde e criadas 17 

Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) como um novo arranjo para realizar a 

gestão das RAS no estado, por meio da Deliberação CIB no 64, de 20 de setembro de 

2012. Os CGR’s também passaram a ser chamados de Comissão Intergestora 

Regional (CIR), isso por ação do decreto federal que oficializou a existência das 

regiões de saúde e os diferentes espaços intergestores do SUS (BRASIL, 2011). 

Além disso, o Decreto Federal no 7.508/2011 (BRASIL, 2011) também instituiu 

o Contrato Organizativo da Ação Pública (COAP) como um instrumento jurídico que 

explicita os consensos e compromissos pactuados pelos gestores em cada região, 

incluindo a alocação de recursos por cada esfera governamental (BRASIL, 2011; REIS 

et al, 2017). Ele teria a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde 

na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, 

indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos 

financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua 

                                                
30 E-book produzido a partir da experiência da Rede colaborativa para fortalecimento da gestão 
municipal do SUS pelo CONASEMS-PROADI/MS-HAOC em 2017. Elaborado por FEUERWERKER, 
L.C.M.; GRANADO, M.L.& BADUY, R.S, 2017. 
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execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e 

serviços de saúde (BRASIL, 2011). 

Até 2016, apenas 24 Regiões de Saúde, das 438 existentes no Brasil, firmaram 

os seus COAPs. Ou seja, as pactuações e articulações existem, mas falhou a proposta 

de sua formalização por meio de contratos. Alguns obstáculos a esse tipo de 

formalização estão relacionados a dificuldades políticas, hesitação das SES em 

conduzir esse processo, limitada participação de trabalhadores, baixo impacto na 

assistência ao usuário, planejamento dissociado no financiamento, dentre outros 

(REIS et al, 2017). 

 Em São Paulo, a SES colabora pouco para instituir dinâmicas colaborativas e 

apoiadoras em função de seu projeto político e seus compromissos privatizantes.  

Essa postura acentua muitas vezes a dificuldade existente na relação intergestora 

regional e intensifica as disputas junto aos prestadores de serviço. Predominam 

interesses privados em detrimento das necessidades locorregionais de saúde.  Vamos 

aprofundar essa discussão mais adiante. 

É complexo e intrincado o arcabouço legal e infralegal que trata do processo 

de descentralização e regionalização do SUS. Ao longo dos anos, vários instrumentos 

vêm sendo fabricados com vistas a qualificar e integrar os mecanismos de gestão, 

favorecer a integralidade da atenção e superar as dicotomias e fragmentações que 

persistem nos modos de cuidar.  

Entretanto, para construir redes vivas que coloquem em conexão os vários 

serviços e possibilitem encontros entre trabalhadores e usuários que produzam 

projetos terapêuticos mais compartilhados, não basta a “existência” de espaços de 

gestão regionais (MERHY et al, 2016; FURTADO, 2016; REIS et al, 2017). Por vezes, 

presume-se que a instituição formal de locais para decisão intergestores é, por si só, 
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algo que leva à institucionalidade dos princípios e diretrizes do SUS. Amargo engano. 

Aliás, não é engano. É efeito do não reconhecimento da micropolítica que marca os 

processos de gestão e atenção 

Para produzir integralidade é preciso gestão compartilhada nos lócus regionais 

e inter/intramunicipais, enfrentando suas disputas constitutivas e também as que 

favorecem a produção de um Estado mínimo, possibilitando a invasão do processo 

pelo que traz a micropolítica do cuidado, o que nos permite “ver e transver”, como diria 

o poeta Manoel de Barros (MERHY et al, 2016; REIS et al, 2017). 

Ainda que o processo de construção do SUS signifique um avanço na conquista 

da saúde enquanto direito social para todos e na ampliação do acesso aos serviços, 

alguns grandes desafios permanecem, dentre eles os modos de fazer política, o 

financiamento do SUS e a equidade e integralidade do cuidado, marcados 

intensamente pelas forças de produção de um estado mínimo. 

 Pimenta, 2006, ao revisitar todas as Cartas produzidas pelo CONASEMS em 

seus congressos, perfazendo um total de 17, identificou que as principais bandeiras 

levantadas se referem aos temas do financiamento e da municipalização. As questões 

relacionadas à gestão do cuidado, aos modelos de gestão e tecnoassistenciais 

ocuparam muito pouco as agendas políticas dos municípios.  

 Apenas na Carta de Vitória, de 2011, o financiamento não ganhou destaque e 

o documento abriu brecha para outros assuntos como a mobilização dos setores 

sociais em defesa do SUS e de seus princípios, regulação, Programação Pactuada 

Integrada (PPI), Sistema Nacional de Informação em Saúde, Educação Permanente 

em Saúde (EPS). 

Há, portanto, elementos que indicam que o subfinanciamento e o modo de 

produzir política são forças que marcam fortemente os arranjos de produção do SUS 
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em todos os âmbitos, tendo como efeito a restrição de debates e espaços para sua 

problematização. 

Para agravar essa situação, desde o golpe em 2016, que levou à redução 

drástica dos recursos à saúde e de outras políticas sociais, há ainda maior dificuldade 

para a produção de solidariedade nos territórios. A prioridade dos municípios tem sido 

buscar assegurar respostas às necessidades locais perante uma receita financeira no 

gargalo.  

Ademais, as eleições municipais realizadas em 2016 e 2020 intesificaram o 

conservadorismo na gestão das prefeituras e secretarias municipais de saúde, com o 

predomínio de projetos e apostas contraditórias ao direito à saúde e ao fortalecimento 

do SUS, com secretários e até equipes que não têm apropriação do campo da saúde 

pública. Muitos, oriundos da iniciativa privada, acham que gerir o SUS é o mesmo que 

gerir sua casa, clínica ou banco. Todo mundo no olho do furacão. 

Fabricar SUS em municípios pequenos fala sobre uma realidade totalmente 

diferente da que é expressa no texto de muitas das políticas de saúde. Com ou sem 

pandemia, em contextos mais ou menos favoráveis, os tensionamentos que ali se 

colocam não ganham visibilidade no modo predominante de produzir políticas, nem 

tampouco o reconhecimento dos complexos movimentos necessários a que as 

políticas em defesa da vida se sobreponham a interesses hegemônicos.  

Nos pequenos municípios também tem louco, louco muito louco, tem acamado, 

tem situação de violência, tem suicídio. Porém, os arranjos cofinanciados e 

preservados pelas atuais políticas não favorecem o cuidado às complexas realidades 

locais. Poderíamos considerar, pois, os pequenos como municípios infames? Ou 

mesmo, pequenos infames? 
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Traçando um paralelo com a noção de infâmia proposta por Foucault, 200331, 

as existências que se constroem nas pequenas municipalidades brasileiras, marcadas 

pelos ardores, dores e belezas de habitar esses territórios, muitas vezes longínquos e 

dependentes do poder público, não ganham “capa de jornal”, a não ser em situações 

muito pontuais.  

Em um extenso levantamento bibliográfico, por exemplo, poucos estudos foram 

encontrados sobre a gestão do cuidado nesse contexto. A maior parte dos que existem 

trata sobre a municipalização ou relatos de experiência, principalmente sobre a 

estratégia de saúde da família nesses locais. 

Vidas infames, pequenos municípios e suas necessidades infames. Ou se 

encaixam em algum modelo tecnoassistencial pré-concebido para fazer jus ao 

cofinanciamento federal ou ficam à mercê das inventividades e custeio próprio. No 

complexo arranjo interfederativo, um jogo de poder desproporcional, seja na relação 

regional à sombra daquele que se coloca como a referência, geralmente um município 

de médio ou grande porte. Como entre as esferas de gestão, dificilmente conseguindo 

emplacar, nas disputas com as forças estaduais e federais, na definição de 

necessidades e prioridades para o desenho de políticas. As vidas que compõem os 

pequenos infames não cabem na agenda governamental hegemônica.  

                                                
31 Foucault propõem a noção de Infâmia a partir do texto A  vida dos Homens Infames, quando realiza 
a compilação de textos, fragmentos, poemas-vidas de viventes que tivessem “em suas desgraças, em 
suas paixões, em seus amores e em seus ódios alguma coisa de cinza e de comum em relação ao que 
se considera, em geral, digno de ser contado; que, no entanto, tivessem sido atravessadas por um certo 
ardor.,que tivessem sido animadas por uma violência, uma energia, um excesso na malvadeza, na 
vilania, na baixeza, na obstinação ou no azar que lhes dava, aos olhos de seus familiares, e à proporção 
de sua própria mediocridade, uma espécie de grandeza assustadora ou digna de pena” (p. 4). Vidas 
cotidianas que não ganham destaque e passam de certa forma despercebidas. O conceito proposto 
está relacionada às “Vidas que são como se não tivessem existido, vidas que só sobrevivem do choque 
com um poder que não quis senão aniquilá-las, ou pelo menos apagá-las, vidas que só nos retornam 
pelo efeito de múltiplos acasos, eis aí as infâmias das quais eu quis, aqui, juntar alguns restos“ (p. 6) 
(FOUCAULT, 2003). 
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Nesse campo intenso de disputas, diferentes forças operam e se atravessam 

no cotidiano, produzindo valores e efeitos na micropolítica do trabalho e do cuidado. E 

é sob essas diversas lentes que proponho analisarmos as relações intersubjetivas que 

marcam as tensões, agenciamentos, ruídos e invenções na conformação dos 

encontros entre viventes - usuários, trabalhadores, gestores, que ali produzem a 

gestão do cuidado em saúde nos pequenos municípios infames.  

Neste sentido, destaco os seguintes analisadores mapeados, que se 

entrecruzam na produção da gestão do cuidado nos pequenos municípios infames: 

Modo de produzir política; Devir(es)-gestor e a construção da caixa de ferramentas 

para a gestão do cuidado no plano municipal e regional; Gestão do cuidado: um 

conceito em produção (É urgente a produção de dispositivos para gestão do cuidado) 

e Dispositivos e arranjos cuidadores (O mundo do trabalho não é automático!); e, por 

fim, No meio do caminho tinha uma pandemia...e uma eleição. 

 

 

2.2. Sobre o(s) modo(s) de fazer/produzir política 

 

O modo de produzir política é atravessado por diferentes forças-valores que 

determinam intensamente a maneira pela qual a atenção à saúde, o modelo 

tecnoassistencial e os arranjos de cuidado estão organizados ao redor de todo o país, 

independente do porte municipal. O desenho tecnoassistencial ainda é conformado a 

partir de uma agenda programática, pautada por ciclos e patologias, sem que haja 

reconhecimento de que as necessidades em saúde são muito mais plurais. Isso serve 

para agenda programática da atenção básica, a mesma do Oiapoque ao Chuí, e é 

mais grave para outras políticas indutoras ministeriais, nas quais, com poucas 
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exceções, os pequenos municípios mal são contemplados com o cofinanciamento. O 

financiamento marca o conteúdo das políticas e seus arranjos a partir de uma escala 

econômica. 

Há muitas regularidades na produção do SUS, ainda que as realidades e 

necessidades locorregionais sejam heterogêneas. E essas regularidades muitas vezes 

são efeito das políticas nacionais que estabelecem modos únicos para os desenhos 

da atenção. Contemplando as diretrizes e princípios pactuados, os arranjos 

organizativos deveriam, ao contrário, ser reconhecidos enquanto políticas municipais 

de saúde, respeitando singularidades e diferenças locais, uma vez que há uma 

multiplicidade dos modos de viver e dos problemas enfrentados em cada território. 

É preciso interrogar fortemente se a mesma fôrma cabe para todos os 

municípios. Infames e descabidos, os pequenos municípios convocam outras lentes 

para dar visibilidade às suas necessidades. A desigualdade, as forças políticas e a 

escala econômico-financeira se expressam de modos diferentes em cada município, 

deixando os pequenos em uma situação desafiadora.  

 

Em cena: Marinete 
Chegamos na casa de Marinete na metade da manhã. A casa aparentemente vazia. 
Olhamos de um lado, espreitamos pela janela, seria alguém passando nos fundos da 
casa? Somos recebidas pelos latidos e pulos de dois cães. Em seguida, uma senhora 
se aproxima vagarosamente, vinda da lateral da casa. Seca as mãos ainda molhadas 
no avental transpassado na cintura e nos recebe no portão.  

- Bom dia, Marinete, vim aqui saber como está passando. Podemos conversar 
um pouco? A gente é da saúde. Você acompanha lá no posto do Jardim do Sol, 
não é? 

Ela afirma que sim e, timidamente, nos convida para entrar. As janelas e portas 
abertas, talvez para o ar quente e pesado circular. Panela de pressão apitando no 
fundo e um cheiro de feijão e de café se misturavam no ar. 

- A minha irmã foi hoje até Martinópolis, não está aqui… 
- Não tem problema, podemos conversar hoje e depois ela passa lá no posto pra 

falar com a gente…  
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- Sentem aí no sofá, só não liga pro Totó e para Llilica, eles são esparramados 
mesmo. Acabei de passar um café preto, querem?  

Sentadas naquele sofá meio fundo, meio mole, Dalva, psicóloga do NASF, puxa o 
assunto, Marinete segue a linha. Internada por dois anos no Hospital Psiquiátrico da 
região pelo ex-marido, foi trazida para casa após insistência da irmã que a encontrava 
irreconhecível nas visitas . Das lembranças que tinha, a falta de vontade de comer e 
a violência que sofria de outros usuários também internados.  

- Minha irmã me disse que, quando voltei pra casa, pesava nem cinquenta quilos. 
É ela quem faz tudo aqui pra mim. Foi quem me tirou de lá…. 

Aquela mulher, corpulenta, preta, cabelos esvoaçantes entre o negro e o grisalho, 
mãos grossas e calejadas, fazia brotar da íris jabuticaba um tanto de água. Das 
poucas lembranças que tinha, a relação difícil com o ex-marido, ora juntos ora 
separados.  

- Ele disse que eu tentei matar, eu não me lembro. Mas se pisam no meu calo, 
eu não deixo barato mesmo não. Daí a Jacira tentou me levar naquele outro 
lugar, lá em Martinópolis, uma casa. 

- No CAPS? 
- Acho que é isso…mas ficaram com medo que eu batesse nas pessoas. Eu não 

sou assim…  
Dalva combina que voltará em algumas semanas e pede que a irmã a procure na UBS 
antes.  

- Na próxima visita, é importante que ela esteja aqui com você. Podemos te 
visitar mais vezes? 

- Vou falar pra ela te procurar lá no posto. Jacira trabalha, precisa ver se a patroa 
vai deixar…. Já foi difícil ela sair pra me levar nesse lugar aí que você falou o 
nome…é CAPS que fala? 

Saímos da casa acompanhadas por Totó e Lilica. Marinete se despediu, dizendo 
ansiar um novo encontro. Falar faz bem, dizia ela. Fazia o corpo acalmar. 
 

Marinete nos convida a algumas análises. Vivente de um município pequeno, o 

serviço de referência em saúde mental mais próximo fica a 40 quilômetros, por uma 

estrada tortuosa. Transporte público é a carona do vizinho, quando tem, ou um ônibus 

fretado pela prefeitura municipal, que sai bem cedo pela manhã e retorna no final da 

tarde. Difícil garantir a intensividade de cuidado no CAPS, o qual, pela modalidade 

possível de ser habilitada e cofinanciada, não possui acolhida integral. Sobra para a 

equipe da atenção básica no município de origem a construção de outras 

possibilidades de cuidado que flertem mais com a produção de vida que com a 

patologização e medicalização.  
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O corpo de Marinete gritou por diversas vezes. Foi silenciado em um Hospital 

Psiquiátrico. Seu corpo-vida-resistência consegue retornar a sua moradia com a irmã. 

Muitos têm medo. Quem deveria acolhê-la, tem medo também.  

Carrega consigo o estereótipo da loucura. Mais uma vida infame, vivente de um 

município infame. A necessidade de Marinete(s) agencia a construção de movimentos 

outros pela equipe multiprofissional e da eSF, que nem sempre conseguem 

contemplar a intensividade do cuidado requerida. Apostas singulares centradas em 

alguns trabalhadores e gestores municipais de saúde  como efeito da força-valor 

necessidades/em defesa da vida. Ainda que não caiba dentro de uma política “formal”, 

esta se faz e se (des)forma no cotidiano, ao ser arrebatada pelo que a vida real urge.  

A produção de uma política não se resume apenas à construção de um texto 

formal. Pelo contrário. O fazimento de um texto/documento como diretriz de uma 

política pública de saúde bebe das experiências e vivências no SUS - e mesmo antes 

dele, por meio de lutas e diversas experimentações vivas e à quente em meio a um 

campo de disputas conceitual, epistemológico e sócio-histórico. Nada é automático, 

como parece ser.  

Tomemos a Política Nacional de Saúde Mental, instituída em 2001 por meio da 

Lei Paulo Delgado, como linha para discussão, caminhando em paralelo com as 

demais políticas. Essa lei, fruto de tantas lutas por trabalhadores, usuários e seus 

familiares, instituiu a reorganização do modelo de atenção em saúde mental por meio 

de uma ampla rede substitutiva composta por serviços e dispositivos para a 

desinstitucionalização e o cuidado em liberdade no território. Mas será que essa rede 

com vistas ao cuidado em liberdade precisa ter um arranjo único, determinando as 
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modalidades de serviços a serem financiadas a partir de uma parâmetro populacional 

mínimo? 

Marinete não coube no texto da operacionalização da política. E é justamente 

pela importância dessa lei, como aposta em um modelo de cuidado em liberdade, que 

a força necessidades/em defesa da vida não poderia ser nocauteada pela força-valor 

racionalidade econômico-financeira.  

Um outro problema é restringir o financiamento a um desenho único da rede 

substitutiva de saúde mental. A adoção de um arranjo único, com CAPS, leitos de 

psiquiatria em hospitais gerais e papel de apoio/ articulador à atenção básica deixa de 

englobar outras possibilidades que se fazem fundamentais se colocarmos as 

necessidades em primeiro plano. Ao mesmo tempo que o cofinanciamento federal 

amplia radicalmente a implantação de novos serviços em municípios de médio e 

grande porte ao redor do país e é atravessada pelas apostas advindas dos 

movimentos da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica (defesa radical da vida, 

do cuidado em liberdade, com arranjos vinculados ao território), algumas experiências 

que antecedem a política ficaram à margem.  

Além disso, um outro elemento da força-valor racionalidade econômico-

financeira  incide na distribuição dos serviços em detrimento de uma composição dos 

equipamentos a partir das necessidades das pessoas. Os serviços são categorizados 

por tipo e porte populacional, reforçando a lógica de fragmentação temática - que não 

conversa com a necessidade dos usuários, e leva a graus diferentes de 

desresponsabilização de gestores e equipes frente aos usuários. Um exemplo disso é 

a transferência entre serviços por limite de idade, pela “definição da Classificação 

Internacional de Doenças (CID)” predominante, com quebra de vínculo e ruídos entre 
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os vários atores que compõem a cena - e, pelo desenho a partir da escala 

populacional. Este último, desconsidera que quase setenta por cento de nosso país é 

formado por municípios de pequeno porte (menos de 20 mil habitantes), os quais não 

foram incluídos no desenho da rede substitutiva que possibilita o financiamento. É 

como se disséssemos que não dá para ser louco em um município pequeno 

(FEUERWERKER e MERHY, 2022).  

Além de deixar a população de pequenos municípios descoberta, a política de 

saúde mental também não produz dispositivos capilares de disputa em torno da lógica 

do cuidado.  Abre-se assim espaço para a intensificação da patologização dos 

sofrimentos/ medicalização/ medicamentalização que possui estreita relação com o 

governo da vida/biopoder.  

Mesmo em pequenos municípios, nos quais a principal oferta de cuidado é por 

meio da atenção básica, há contratação de profissionais, como psicólogos e 

psiquiatras em função da necessidade dos usuários. Muitas vezes, operam em uma 

lógica fragmentada, ambulatorizada, sem diálogo e articulação com as equipes de AB. 

Isso também ocorre em municípios maiores, ainda que disponham de mais recursos, 

mais profissionais e de uma rede mais robusta. Então além da racionalidade 

econômico-financeira, da homogeneização dos arranjos previstos para o cuidado, fica 

a necessidade  fundamental de interrogar-se e abrir espaço para discussão sobre as 

apostas dos projetos tecno-políticos com a produção de dispositivos e arranjos 

orientados à defesa da vida. 

Uma das estratégias encontradas por algumas regiões de saúde compostas 

também por municípios pequenos é a instalação de um “CAPS Regional”. A partir do 

reconhecimento da necessidade, os gestores municipais adotaram alguns arranjos 
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compartilhados entre municípios com vistas a promover o cuidado de usuários de 

municípios que não possuem porte populacional para o financiamento de CAPS 

próprio. Na maior parte dessas experiências, o município com porte mínimo para 

habilitação fez a implantação do serviço e os demais pactuam a contrapartida, 

assumindo alguns custos como o salário do profissional médico psiquiatra, 

alimentação e transporte sanitário dos usuários. Também criaram outros arranjos no 

próprio município utilizando recursos da educação permanente, por exemplo, como a 

criação de equipes de saúde mental para atenção de casos mais complexos em 

parceria com a rede básica e NASF, articulação com o centro de valorização da vida, 

dentre outros projetos e arranjos locais singulares.  

Há uma profusão de experiências e invenções produzidas pelos infames 

municípios ao darem lugar às necessidades. Apesar da ânsia para cuidar, nada 

garante que não sejam atravessadas pela força biomédica/ biopolítica. Faltam 

espaços para o processamento e reconhecimento dessas experimentações, 

principalmente pelo âmbito regional/estadual, que deveria cumprir esse papel de apoio 

e do federal em dar visibilidade às necessidades em saúde. 

Marinete nos convoca a refletir sobre o modo de produzir política a partir da 

saúde mental como possibilidade de interrogar as demais. Ainda que tenhamos 

avançado ao longo dos anos na composição de mecanismos de negociação tripartite, 

a autonomia e papéis de cada esfera de governo são palco para intensas disputas32. 

                                                
32  De acordo com alguns autores, é inegável o avanço em vários mecanismos de gestão e pactuação, 

porém há o predomínio da esfera federal na composição das políticas nacionais, processo 
intensamente marcado pela uniformização da organização da atenção em todo o país. A 
descentralização da gestão da saúde por meio da municipalização possibilitou que o ente municipal 
fosse o principal prestador dos serviços de saúde e executor das políticas, porém a participação na sua 
formulação ainda é restrita (FEUERWERKER, 2005; 2016; 2020). Soma-se a isso a redução do papel 
do estado, que teria importantes contribuições enquanto formulador e de apoio aos municípios, mas 
centraliza o seu papel na prestação de serviços especializados em âmbito regional e estadual. E, o 
desequilíbrio na capacidade de articular e produzir enfrentamentos por meio dos secretários municipais 
e estaduais de saúde e seus respectivos conselhos, ainda que existam algumas experiências bastantes 
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O principal executor das políticas - município - pouco interfere e participa da 

formulação, centralizada no âmbito federal, no diálogo com as secretarias estaduais e 

com os grandes municípios. Em pouquíssimos casos, como na política de atenção 

domiciliar, a permeabilidade da equipe ministerial frente a força necessidades em 

saúde/em defesa da vida levou o cofinanciamento federal para todos os portes 

municipais, ao dar escuta aos gestores e equipes municipais de diferentes realidades.  

Soma-se a isso a força modos neolibrais de existir que produz valores como 

competição e gerencialismo. Este último opera a captura do trabalho vivo através de 

mecanismos de controle e monitoramento a partir de metas quantitativas e 

produtivistas, inclusive já presentes no PMAQ. A cobrança sobre o envio da produção 

de cada serviço, em várias áreas, impõe o risco de descredenciamento e consequente 

interrupção do repasse federal. Mais recentemente, o lançamento do Previne Brasil e 

mudança do modelo de financiamento da rede básica a partir de indicadores de 

produtividade, acabou com o financiamento universal da atenção básica, toma 

cadastro por cuidado e restringe as ações reconhecidas e valorizadas 

(FEUERWERKER, 2020). Em composição com a força biomédica/ biopolítica, reforça-

se a aposta em um conceito de saúde reducionista e médico hegemônico, 

desconsiderando totalmente cada vivente, seu território de existências e modo de 

viver. A política atual, além de reforçar a repetição dos modos de cuidar centralizados 

na tecnologia dura e leve-dura por meio da quantidade de procedimentos, ainda faz a 

mudança do mecanismo de financiamento pelo total de pessoas cadastradas, ferindo 

                                                
exitosas como o Projeto de Apoiadores que faz o apoio junto a equipe gestora municipal, ora mais ora 
menos potente, engatilhado pelo COSEMS/SP (FEUERWERKER, 2005; FURTADO, 2016). Dessa 
forma, o Ministério da Saúde ocupa o lugar principal na elaboração das políticas, usando “estímulos 
financeiros” para induzir a adoção e implementação ao invés da pactuação política, tomando como 
referência os arranjos dos grandes municípios, com pouquíssima permeabilidade às experiências e 
necessidades locais/regionais. Por ser o principal financiador, o seu poder de pressão é bastante 
significativo (FEUERWERKER, 2005; 2016; 2020). 
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o princípio de universalidade. Perda importante dos dispositivos do Piso de Atenção 

Básica (PAB) fixo que garantia um quantio mínimo de repasse a todos os municípios, 

proporcional à poplação, e possibilitava ampliar arranjos e invenções de cuidado que 

não somente de custeio próprio. 

Como efeito desse campo de forças do modo de fazer políticas, muitas tensões 

se colocam na micropolítica do trabalho e do cuidado. Como já dito, é restrita a 

visibilidade sobre a heterogeneidade e desigualdade de nosso país (inclusive da 

disponibilidade de recursos e profissionais), são escassas as estratégias e arranjos 

cuidadores que reconheçam as especificidades e potências de cada lugar, o que se 

agravou no atual contexto de austeridade e fascismo. Os movimentos em defesa da 

vida que impulsionam a construção de estratégias para a gestão do cuidado vão se 

configurando a partir da força necessidades em saúde em cenários mais locais, como 

de municípios pequenos, agenciados pelas muitas Marinetes. Nada liso, nem fluído. 

A construção de uma agenda de debate nessa seara é urgente! 

 

 

2.3. Devir(es)-gestor e a construção da caixa de ferramentas para a gestão 

do cuidado no plano municipal e regional 

 

 O campo de pesquisa foi recheado pelas minhas “percorrências” como 

“pesquisadora/ cartógrafa” e como trabalhadora no campo da gestão no SUS. Guardo 

no corpo os muitos encontros com gestores, equipes gestoras e trabalhadores da 

saúde, bem como a circulação nos espaços formais e informais regionais, junto aos 

atores municipais, estaduais, apoiadores e articuladores.  
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 Inúmeros são os desafios para a gestão em saúde e para a gestão do cuidado 

nos municípios pequenos evidenciados ao longo do campo. Parte do trabalho do 

gestor é ocupado por muitas questões burocrático-administrativas, outra parte, pelos 

desafios na construção do SUS diante de um campo de forças que se atravessam e 

que nem sempre favorecem arranjos e práticas cuidadoras.  

Merhy, 2002 e Feuerwerker, 2005 discorrem haver pelo menos três campos de 

tensão que operam no campo das organizações de saúde da gestão, quais sejam: o 

território das práticas de saúde como um espaço de disputas e constituição de 

políticas por diversos atores; a produção de atos de saúde como terreno do trabalho 

vivo em ato, tendo as tecnologias leves como central, possibilitando a construção de 

novos valores, relações e invenções; e, o terreno das organizações de saúde como 

um espaço onde diferentes atores realizam intervenções dentro da sua governança, 

com regras e normas instituídas em disputa com o acontecimento do dia-a-dia.  

Essa é a dinâmica de uma Secretaria Municipal de Saúde e do fazer gestão em 

saúde no SUS, articulado à noção de aparelho, roda e praça (MERHY, 2013b). 

  Em muitos municípios pequenos, a configuração administrativa nem sempre é 

como uma Secretaria Municipal de Saúde, mas como Diretoria Municipal de Saúde ou 

às vezes até um Departamento. Em alguns casos, a mesma pessoa divide a gestão 

de outras pastas, como a educação. É comum que o gestor de saúde assuma várias 

atividades - desde o planejamento da gestão e atenção à saúde, gestão de pessoas, 

dentre outros -, indo muito além do imaginário sobre a figura do Secretário que se 

ocupa mais das tomadas de decisão, de antemão organizadas por sua equipe de 

diferentes departamentos. Há um desequilíbrio em relação à equipe gestora possível 

em função do porte municipal, quadro e orçamento disponível para. Ou seja, muitas 
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vezes esse diretor/secretário se divide nas atribuições da gestão municipal e regional, 

contando com uma equipe bastante reduzida.  

A rotatividade do gestor municipal é algo que impacta fortemente a 

continuidade dos projetos de gestão locais e também regionais. Considerando que 

são cargos de livre nomeação pelos prefeitos, que seus ocupantes nem sempre 

possuem experiência e conhecimento técnico sobre o SUS e saúde pública, muitas 

vezes quando os secretários estão começando a aprender do que se trata, saem. Nos 

dois últimos quadriênios, o estado de São Paulo teve mais de cinquenta por cento de 

mudança no quadro das diretorias/ secretarias municipais de saúde, em alguns 

municípios com até três a quatro gestores diferentes. Dados do COSEMS apontam 

que em 2020 houve a alteração de 60% dos gestores, em 2021 30% e no início de 

2022 já com 8% (COSEMS/SP, 2022).  

A mudança ou permanência de diretores/secretários de saúde é dependente 

do grupo político/prefeito que está no comando. Nem sempre a indicação caminha na 

direção de um projeto tecnopolítico em defesa ao SUS, causando rupturas e fraturas 

em gestões muito potentes e promissoras. Mesmo antes da pandemia, na última 

eleição municipal, as duas Secretárias que acompanhei no campo foram trocadas. Por 

serem servidoras públicas, uma retornou à assistência e a outra manteve o trabalho 

na equipe gestora da SMS. Descontinuidade de projetos e modos de construir SUS, 

a exemplo de dispositivos, antes utilizados para potencializar a gestão do cuidado, e 

que sofreram mudanças.  

Esse é um desafio permanente nas gestões municipais e na constituição de um 

coletivo regional que promova a continuidade dos projetos em andamento, sem tantas 

rupturas. A estratégia de apoio do COSEMS/SP tem como uma de suas apostas o 
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olhar para essas relações institucionais e a qualificação permanente dos gestores e 

suas equipes com vistas ao suporte em ato a esses atores. Alguns mais vinculados 

aos espaços de pactuação formal, outros expandindo seus fazeres-apoiador aos 

territórios municipais, próximos ao cotidiano dos gestores (COSEMS/SP, 2022).  

Nos municípios pequenos, mesmo com as trocas de governo e de 

secretários/diretores, nem sempre há alteração de toda a equipe gestora, por ser bem 

mais enxuta e muitas vezes circular entre as mesmas pessoas que ali compõem o 

quadro funcional. Nos dois municípios acompanhados, a equipe gestora manteve 

alguns arranjos, outros foram interrompidos. Além disso, deram continuidade aos 

processos administrativos-burocráticos que fazem parte do SUS - programas de 

saúde e o lançamento e envio dos dados de produção dos serviços que garantem o 

repasse federal.  

Um monta e desmonta SUS, como disse Feuerwerker, 201633, dos projetos e 

apostas municipais a cada quatro (ou menos) anos e que interferem significativamente 

nos arranjos organizativos potentes, que muitas vezes não se sustentam nessas 

mudanças. Soma-se a isso o contexto pandêmico em uma recém virada de gestão, 

desorganizando processos e arranjos e exigindo a mobilização de novas estratégias 

de cuidado. 

Recai sobre o gestor uma grande responsabilidade para a condução e 

produção do SUS municipal. Há uma série de ferramentas de planejamento, prestação 

de contas, controle social de que ele vai se ocupando - Plano plurianual (PPA), Análise 

                                                
33 Valho-me aqui a frase “Faz SUS, desmancha SUS”, onde Feuerwerker, 2016 explora os movimentos 

de construção e de desorganização do sistema municipal de saúde de São Paulo. Utilizo aqui em 
referência ao monta e desmonta SUS que os municípios no geral também sofrem durante as mudanças 
de gestão, relacionados às disrupturas de projetos, apostas municipais e arranjos organizativos das 
equipes.   
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quadrimestral, e outros processos mais ou menos burocráticos. Além disso, as 

necessidades e demandas percorrem vivamente o território e podem agenciar no 

gestor diferentes modos de agir. 

   Como discutido no capítulo anterior, os municípios pequenos também se 

deparam com necessidades de saúde que exigem a articulação de modos outros de 

produzir cuidado para além do ofertado pela rede básica assim como está configurada. 

Por um lado, há um grau de dependência regional para serviços de média e alta 

complexidade34, mas como a articulação regional é tensa e lenta, os municípios 

pequenos acabam oferecendo serviços/profissionais para além da AB.  Tanto nos 

municípios estudados como em outros que conheci no decorrer do trabalho no SUS, 

era visível a incorporação de especialistas médicos, como ortopedista, neurologista, 

cardiologista, psiquiatra, ginecologista, bem como a compra/ aquisição de alguns 

exames complementares, como a radiografia e ultrassom, e costituição de serviços 

como CAPS, serviços de urgência/ emergência, de reabilitação física e hospital de 

pequeno porte. 

Para além do acesso a serviços e procedimentos, as necessidades em saúde 

sob a lente da integralidade do cuidado proposta por Cecílio, 1997, 2001, 2006, é 

muito mais ampla. Abarca desde as boas condições de vida, ao vínculo construído 

com a equipe de referência, o direito de ser acolhido e acessar as tecnologias 

necessárias ao seu cuidado em tempo oportuno, bem como a continuidade e 

horizontalidade do seu cuidado.  Como pontua Feuerwerker, 2014 (p. 106) “não há 

rede de cuidado sem ampliar e diversificar as ofertas, sem produzir articulação com 

                                                
34 De acordo com o estudo de Guerra, 2015, foram observadas diferenças significativas em relação ao 

índice de dependência na assistência ambulatorial e hospitalar, sendo o segundo maior em relação ao 
primeiro. Em 2013, 72 por cento dos procedimentos ambulatoriais foram realizados sob gestão 
municipal. Vale também dizer que há diferença entre as regiões de saúde, sendo importante considerar 
o contexto demográfico (porte populacional) e socioeconômico (IPRS). 
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outros setores que não os da saúde”. Neste sentido, o desafio se configura muito 

maior em um município pequeno onde há uma certa dependência ao acesso, porém 

também exige que outras estratégias sejam mobilizadas para a produção do cuidado.  

Uma rede que pode ser construída tomando diferentes apostas e perspectivas 

do que se entende como gestão do cuidado da população - se dialogada a partir do 

conceito de integralidade ou na perspectiva limitada ao acesso a vagas, com risco de 

reproduzir o modo fragmentado e médico-hegemônico.  

Por isso interessava-me a aproximação junto aos gestores/ equipes gestoras 

dos pequenos municípios, com vistas a mapear  os modos de fazer gestão/cuidado 

no/ do SUS. Na análise do campo, fui me deparando com algumas perguntas: Quem 

são esses gestores/ equipes gestoras dos pequenos municípios? Como se produzem 

“gestores” no SUS/ na saúde coletiva? Quais os elementos ampliam ou diminuem a 

sua potência gestora? Quais dispositivos/ estratégias necessárias?  

 

2.3.1. Máscaras e devires ao estar-gestor: construindo a caixa de ferramentas 

 

Na cena a seguir, uma roda de conversa reunindo diretores/ secretários 

municipais de saúde, em sua maioria de pequenos municípios, a partir da cartografia 

de discursos/ narrativas dos vários lugares em que estive junto. 

 

Em cena: Solidão do gestor 

Encontro de gestores da região no “Projeto Ativadores” (do Cosems-SP, já 
mencionado). Na pauta, como produzem a gestão do cuidado em seu município. 
Muitos falam sobre a solidão que é ocupar esse lugar. 

- Quando você assume esse lugar, é o seu CPF que está ali marcado, 
independente do que aconteça. Me sinto sozinha e fazendo de tudo um pouco.  

- Eu também. Tem horas que sou gestor, outra hora estou eu respondendo e 
fazendo coisas da regulação, atendo usuário, vereador, prefeito…. médico 
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falando que vai pedir as contas, problema de manutenção na unidade de saúde. 
Fora as reuniões e prestação de contas que tiram o meu sono… É só 
reclamação, em cima de reclamação e tantas cobranças….  

- Olha, estou recente aqui no cargo, mas já percebi que esses trabalhadores só 
colaboram quando tem benefício da prefeitura. Tem horas que queria fazer 
igual na época que trabalhei no banco, vestir todos com uma camiseta escrito 
“eu visto a camisa desta secretaria” ...quem sabe assim eles começam a 
colaborar…. 

- Mas fica difícil fazer gestão sozinha! E outra, a gente pode mandar o que for, 
mas se não construir junto, fica bem difícil. 

- Tem razão…. aqui fui tentando montar uma equipe gestora com quem já tinha 
e outros profissionais que me ajudam nessa ponte. Mês passado convidei uma 
profissional para assumir a coordenação da atenção básica e a equipe do 
NASF, por circular bastante, é um bom observatório pra mim… 

- Tem horas que mal consigo saber o que de bom a gente faz como gestor…. 
qual o impacto disso para os usuários, se estamos cuidando de verdade…  

- Ter um espaço como esse, pra gente parar e pensar no que e como fazemos 
é bem interessante. Senão, ficamos mergulhados em todas as demandas do 
dia a dia e mal conseguimos refletir e trocar sobre nossas dificuldades! 

- Na CIR a gente não consegue fazer isso… não tem nem brecha pra gente 
debater…. 

- Mas não deixa de ser importante…talvez a gente precise se articular mais, 
senão as pautas continuarão chegando prontas e o município vizinho vai vencer 
tudo no grito….  

- Mais que o DRS e a SES? 

 

 Inspirada pelos estudos de Baduy, Bertussi, 2010 e Furtado, 2016, proponho 

olharmos para a multiplicidade de atores-viventes que habitam estes lugares 

dialogando com a produção da caixa de ferramentas a partir de suas experiências, 

vivências e fazeres no SUS. Entre os gestores municipais, havia aqueles com 

passagem provisória, que mal conseguiam “esquentar a cadeira” da Diretoria/ 

Secretaria de Saúde. Havia também gestores com pouca ou quase nenhuma vivência 

no SUS e na saúde pública, alguns advindos da iniciativa privada. Por vezes, eram 

agenciados muito fortemente pelo devir-neoliberal, em outros casos, havia 

disponibilidade para novas aprendizagens na gestão. Não raro, foi possível encontrar 

médicos advindos da saúde suplementar, ex-gerentes de banco, advogados, 

administradores e profissionais com formações em outras áreas sem conexão com a 
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saúde. Alguns, inclusive, com o desejo pulsante em usar o mesmo modus operandi 

de um banco para fazer gestão em saúde. Há também aqueles que já são servidores 

públicos, mas com experiência em outras pastas e pelas relações de proximidade com 

o prefeito são convidados a assumir a função.    

Outra parcela de gestores era formada pelos “viventes de SUS”, na pele, na 

vida e no corpo vibrátil. São trabalhadores da saúde integrantes do quadro de 

servidores públicos municipais e que ocuparam as mais diversas funções na 

assistência, na rede básica, CAPS, pronto-atendimento, vigilância em saúde - agentes 

comunitários de saúde, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, 

dentistas, médicos etc. Muitos movidos pelo devir-SUS. A experimentação desses 

trabalhadores-gestores no fazer a quente da produção do cuidado parece agenciar 

um corpo mais poroso às necessidades, ainda que outras forças, como a lógica 

médico-hegemônica, causem interferências.  

Um traço me parece comum: no geral, não se ensina a ser um (bom) gestor. 

Vira-se gestor. E se vira! Todos fazem gestão – no SUS e na vida - mas há uma 

fabricação especial para esse lugar de equipe dirigente/coordenadora. É na 

intensidade do cotidiano que se fabrica gestor, com seus desafios e novidades. Alguns 

entendem mais sobre SUS, outros bem menos. A experimentação que cada um 

carrega em sua caixa de ferramentas pode fazer bastante diferença para a construção 

de dispositivos de gestão do cuidado e de um projeto tecnopolítico que dialogue nesse 

sentido, tanto no plano municipal como no plano regional.  

A partir do conceito-ferramenta das máscaras, proponho olharmos para cinco 

tipologias de gestores de saúde municipais, na intensidade dos fluxos de afetos, forças 

e efeitos ao percorrer a experiência-gestora, o estar-gestor, na relação com sua 
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equipe e município e na relação regional/estadual. Aproximando-me da proposta de 

Baduy, 2010, utilizo o diagrama para transitar por diferentes componentes que, a 

depender de como são agenciados e combinados, parecem ampliar ou diminuir a 

potência gestora na perspectiva da gestão do cuidado em saúde. A saber: a caixa de 

ferramentas, porosidade, capacidade de análise e enfrentamento, construção de 

dispositivos de gestão e projeto tecnopolítico em defesa do SUS. Importante enfatizar 

que não falo de um ponto fixo, mas da “possibilidade de reconhecer movimentos de 

maior e menor produção do comum” (FURTADO, 2016, p.125) na relação municipal, 

entre gestores e nos espaços regionais/estaduais.     

O gestor-professor: que se coloca como uma referência pela vivência e domínio 

em muitos processos da gestão pública e da saúde coletiva. Faz enfrentamentos e 

constitui-se como uma voz que se coloca com autoridade no debate nos espaços 

formais, a partir da sua experiência gestora e no SUS. Por vezes, pode ter pouca 

escuta aos atores-viventes, apesar de ter a defesa do SUS como mote. Interfere 

fortemente no coletivo gestor regional e pode dividir o protagonismo com o gestor-

negociador-construtor. Estrutura-se muitas vezes pela tecnologia leve-dura, mas usa 

a tecnologia leve também.   

O gestor-negociador-construtor: que fabrica movimentos no plano municipal e 

regional reconhecendo as necessidades e produzindo uma função apoiadora no 

coletivo gestor e junto às equipes de saúde. Age construindo na micropolítica, 

potencializando a relação entre gestores, trabalhadores, apoiadores e atores 

estaduais e defendendo a pauta dos interesses e necessidades da região, interferindo 

fortemente nas tomadas de decisão e na governança regional. Tecnologia leve e 

defesa do SUS na centralidade, convocando tecnologia dura e leve-dura quando 

necessário. 
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O gestor-bancário: que age por uma lógica do mercado, a partir dos interesses 

(não necessariamente necessidades) de sua gestão. Convoca quase que um “gestor 

moral”, em alusão ao conceito produzido por Cecílio, 2007 do “trabalhador moral”35, 

ditando normas e regras a serem seguidas e um certo autoritarismo. Pouca 

porosidade para a negociação/ mediação no espaço regional, agindo de forma mais 

solitária e centralizadora. Tem em sua centralidade do agir, a tecnologia dura e leve-

dura. 

O gestor-observador: que é presente nos espaços formais, mas colocando-se 

como observador. No plano regional, pouco faz enfrentamentos, somente quando 

estritamente necessário. A tomada de decisão é claramente marcada pelas relações 

de poder na cena da gestão. Por vezes, move-se em projetos que estão mais em 

defesa do SUS, mas pode ser capturado por modos de operar "subordinadores''. A 

caixa de ferramentas está em construção, bastante agenciada pela relação que 

compõe junto ao coletivo gestor e aos atores-viventes, produzindo maior ou menor 

implicação neste processo. O seu agir transita entre as tecnologias leve, leve-dura e 

dura, a depender de como é afetado.   

O gestor-fantasma: que é ausente nos espaços de gestão, geralmente ali 

representado por sua equipe gestora. A sua participação se dá somente em pautas 

pontuais que lhe interessam ou quando é convocada a sua presença quase que 

compulsoriamente. Pouco contribui no coletivo gestor regional, agindo em defesa dos 

                                                
35 Cecílio, 2007 (p.2) dialoga sobre o conceito do “trabalhador moral” como “aquele trabalhador 

ideal(izado) perscrutado pelo grande olho (o “coletivo”) que tudo vê, que tudo avalia, que tudo controla, 
que tudo sabe, em nome de uma necessária “publicização” das relações organizacionais, por mais que 
tal idéia possa nos chocar. O trabalhador moral seria, assim, um ator que pensa, formula e joga nos 
espaços que os dirigentes definem, sempre dentro de uma moldura definida pelos objetivos 
organizacionais. Vistos atentamente, o homem funcional e o trabalhador moral quase se equivalem”. 
Em seu texto, propõem a reflexão sobre os modos capturantes de olhar os trabalhadores da saúde 
partindo de um conceito da Teoria Geral da Administração, problematizando e reconhecendo as 
disputas inerentes ao mundo da gestão e do trabalho em saúde sob uma análise da micropolítica.  
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interesses de sua gestão municipal. Em seu agir, as tecnologias leve-dura e dura 

estão na centralidade.  

Vale dizer que essa tipologização não é exclusiva de municípios de pequeno 

porte, mas possibilita uma certa análise sobre os elementos que podem potencializar 

ou não projetos tecnopolíticos municipais em consonância com os princípios do SUS, 

bem como estratégias para a fabricação da gestão do cuidado nestes lugares, tendo 

como eixo principal a integralidade do cuidado.  

 Compondo com o conceito de devir, as máscaras-gestoras se fazem e se 

desfazem nos corpos de acordo com a intensidade e intensividade de cada encontro, 

seus efeitos e valores em confronto no campo de forças da gestão, das políticas, do 

trabalho e do cuidado no SUS. Nada é liso. Há uma subjetividade em permanente 

produção que se forma diante dos efeitos e afetos constituídos nos diferentes planos 

de gestão, com uma multidão de atores e diante de um cenário nada favorável à 

democracia e ao estado de direito. Paira sobre nós e invade nossos corpos sem 

órgãos o modo operandis fascista, necropolítico e genocida, afetando também a forma 

como se produz o cenário de gestão local. 

 Esses devires-máscaras-gestores também podem se misturar e ganhar 

contornos diferentes em cada plano - municipal e regional - a depender de como as 

relações se constituem em cada espaço, em composição com outros atores e na 

produção dos projetos de saúde. No plano municipal, as linhas de forças se constituem 

de modo múltiplo: na relação com o prefeito, corpo partidário e oposição, que podem 

interferir nas apostas e modos de conduzir e sustentar o projeto tecnopolítico, no modo 

de fazer e pensar a gestão em saúde, na produção de uma agenda que pode favorecer 

ou não a gestão do cuidado, nos dispositivos que o gestor vai armando para uma 

gestão mais compartilhada ou solitária. No plano regional, as relações de força de 
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subordinação e autoritarismo pela máquina estadual interferem fortemente no modo 

de produzir política. O modo como cada gestor se produz nos espaços de pactuação 

- e se há rede de apoio e solidariedade entre eles - é determinante para que a agenda 

regional permeie as necessidades reais ou não. 

O “gestar” em saúde é complexo, carregado de formalidades, das relações 

instituídas e instituintes entre os atores-viventes - processos mais automatizados e 

mecânicos, outros de rebeldia e elasticidade. No processo de reorganização do 

trabalho e arranjos de cuidado, é preciso reconhecer as disputas dos projetos 

tecnopolíticos constitutivos desse campo relacional de forças, repensando e 

mapeando as ofertas, recalculando a rota coletivamente. A produção de uma rede de 

atenção, tendo como eixo o usuário e suas necessidades, precisa estar orientada pela 

gestão da produção do cuidado, colocado como prioritário na agenda do gestor e de 

sua equipe (FEUERWERKER, 2014).  

Dessa forma, o modo como o gestor do pequeno município vai (des)formando 

a sua caixa de ferramentas articulado às “máscaras-gestoras” pode ampliar ou 

diminuir a possibilidade de uma agenda em prol da gestão da produção do cuidado, 

diante dos desafios singulares a estes lugares.   

 Na produção desta cartografia junto às gestoras de Ouroeste e Santo Antônio 

de Posse, foi possível perceber as mil facetas-devires-máscaras e a caixa de 

ferramentas em produção, agenciada pela sobre-implicação de uma dobra 

trabalhadora-gestora. Nos diferentes planos de circulação, ativavam a gestora-

negociadora-construtora, a gestora-observadora, a gestora-professora, colocando em 

evidência ora o devir-planejadora, devir-negociadora, devir-tecnologia-leve, devir-
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enfrentamento, devir-estrategista, devir-convencedora, devir-Gestora36, devir-

solitária, devir-trabalhadora do SUS, e outros devires porvir.  

A caixa de ferramentas estava recheada pelas vivências como trabalhadora e 

gestora local (de unidade de saúde); o vínculo e conhecimento sobre o território; a 

porosidade e capacidade de produzir enfrentamentos, considerando também o 

importante apoio do prefeito para lidar com situações tensas e conflituosas; a 

construção de dispositivos para gestão e articulação junto às equipes e na região que 

o município compõe; a aposta na realização de diversas ações a partir do que as 

necessidades em saúde vão agenciando, ainda que atravessadas de diferentes 

formas. A participação como representante regional no COSEMS/SP também pareceu 

promover uma implicação nesse estar-gestor, ao ofertar ferramentas que ampliam a 

capacidade de gestão local e para a negociação e enfrentamento regional. 

Merhy, 2002 trata sobre a caixa de ferramentas, sendo esta composta por 

valises e suas ferramentas tecnológicas - leve, leve-dura e dura - as quais vão sendo 

acessadas/produzidas conforme cada encontro no mundo do trabalho entre gestor, 

trabalhador e usuário. Ela está sempre em plena construção e vai se alimentando 

pelas experimentações no mundo da gestão e do trabalho, podendo ser 

potencializada pelas estratégias e dispositivos que vão sendo armados ao longo deste 

processo do “gestar” em saúde. Caixa de ferramentas que alimenta dispositivo que 

alimenta a caixa de ferramentas. Um retroalimentando o outro pelas potências e des-

potências, visibilidades e dizibilidades que podem possibilitar. 

 

                                                
36 Em referência ao estudo de Bertussi, 2010 que usa o Gestor com “G” quando este se coloca num 
lugar de relação de poder com o outro no mundo do trabalho. 
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2.3.2. Dispositivos de gestão que ampliam a visibilidade à gestão do cuidado no 

plano municipal 

 

Convido a mais uma cena para explorarmos a discussão sobre os dispositivos 

de gestão que podem potencializar a agenda do gestor municipal e a sua caixa de 

ferramentas.  

 
Em cena: Burburinhos em modo EPS 

Em meia-lua-roda, o encontro do pequeno grupo inicia logo após a parada do 
almoço. Éramos aproximadamente quinze pessoas: dois facilitadores, secretários de 
saúde municipais e/ou representantes e eu. Quase todos, gestores de municípios 
pequenos das mais variadas regiões de saúde e um gestor de um município de médio 
porte. Um dos facilitadores abre a discussão com a seguinte pergunta: 

- O que você faz mesmo sabendo que não fortalece o SUS?  
Essa questão pegou de jeito e alavancou a discussão. Era quase unânime a 

resposta: clientelismo político! O incômodo com as interferências politiqueiras era 
evidente no cotidiano da gestão, principalmente para acesso a consultas e exames. A 
famosa “carteirada” dos vereadores ou do prefeito, por exemplo, era recebida com 
angústia, raiva e, muitos, acabavam por acatá-la ao final. Como disseram: “um dos 
sapos a serem engolidos”.  

- Mas quais as possibilidades de enfrentamento nessas situações? Como 
vocês, gestores, se colocam? O que isso pode sinalizar sobre o projeto político do 
SUS municipal? Essas questões rondaram o debate e abriram ao compartilhamento 
de experiências muito interessantes, agenciadas pela questão: “Por que a fila de 
espera de transplantes não sofre interferências externas no acesso?” 

Bastante burburinho. Incômodos. Reflexões. 
Da sensação de “não é possível fazer praticamente nada” nas primeiras 

respostas, os participantes começaram a se indagar após as provocações 
subsequentes. 

A gestora de Rio Dourado conta que, em uma dessas situações, promoveu a 
mudança dos fluxos assistenciais para acesso à atenção especializada e exames por 
meio da reorganização do processo de trabalho da Central Municipal de Regulação. 
Isso também levou a elaboração de painéis atualizados permanentemente nas UBS e 
SMS, indicando a quantidade de consultas de atenção básica, especializada e 
exames realizados, bem como a taxa de absenteísmo como prestação de contas, 
transparência e corresponsabilização da população.  

- A mudança no modo de operar a fila de espera, colocando o vereador 
enquanto responsável a justificar suas interferências, reduziu drasticamente essas 
situações!  

Outra gestora partilhou sobre os modos de aproximação junto ao Conselho 
Municipal de Saúde (CMS). Essas relações muitas vezes de desconfiança e inimizade 
e que recaíam muitas vezes em cobranças do prefeito, foram um disparador para que 
a forma de prestação de contas fosse alterada. Antes relegados somente a bater o 
martelo, sem muita abertura para discussão, a equipe gestora começou a produzir 



89 

vizinhança junto ao CMS, incluindo os mesmos nos processos de validação, 
aprovação e acompanhamento do projeto político do SUS municipal. 

Nada liso e confortável. Muitos enfrentamentos, diferentes vistas do ponto. 
Alguns gestores com mais ou menos agires e apostas na gestão do cuidado. 

 

Rechear o processo de gestão e planejamento no SUS com dispositivos que 

coloquem na cena os desafios e necessidades do cuidado em saúde para além do 

acesso aos serviços é fundamental. Adoto o termo dispositivo como um conceito-

ferramenta proveniente dos estudos de Foucault37 formado por um campo de forças 

multilineares que podem produzir visibilidade, dizibilidade e subjetivações. Um 

emaranhado de linhas que se cruzam, afastam, sobrepõem, tangenciam, se rompem, 

produzem derivações e podem ser “máquinas de fazer ver e de fazer falar” (DELEUZE, 

1990, p.2). Dessa forma, a fabricação de dispositivos de gestão é  estratégica para a 

armação de arranjos organizativos que podem estar em consonância aos princípios 

do SUS ou podem operar em defesa da morte, no sucateamento e precarização da 

saúde coletiva brasileira.  

Tomando como aposta ético-política projetos de SUS em defesa da vida, os 

dispositivos de gestão constituem-se como pilares para a gestão do cuidado. Ao fazer 

ver e fazer falar, ao mapear as forças e feitos no mundo do trabalho, o gestor vai 

produzindo uma cartografia em ato dos diferentes planos de saberes e poderes que 

ali se constituem na relação entre gestor, usuário e trabalhador e as forças que 

atravessam e interferem em relação. Como diz Foucault, desemaranhar as linhas de 

um dispositivo é um “trabalho em terreno” (DELEUZE, 1990). E neste terreno, Cecílio, 

                                                
37 Complementando, Deleuze, 1990 disserta sobre o conceito de dispositivo a partir do estudos de 
Foucault: “Os dispositivos têm, então, como componentes linhas de visibilidade, linhas de enunciação, 
linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de fratura que se entrecruzam e 
se misturam, enquanto umas suscitam, através de variações ou mesmo mutações de disposição. E 
cada dispositivo é uma multiplicidade na qual esses processos operam em devir, distintos dos que 
operam em outro dispositivo”. 
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2007 nos provoca a pensar os dispositivos de gestão como “o próprio ato de 

interrogar” o mundo do trabalho e o cuidado em saúde.  

Este é um ponto importante para analisarmos a caixa de ferramentas do gestor 

e sua equipe gestora, as máscaras-devires que vai ativando e como a produção de 

dispositivos pode favorecer ou não uma agenda que tenha como aposta a gestão do 

cuidado. Neste sentido, é preciso abrir-se à cartografia do que e como se faz nos 

encontros sucessivos entre trabalhadores e usuários para compor a arquitetura de um 

projeto de gestão que seja poroso às necessidades e orientado à integralidade do 

cuidado.  

Interrogar. Estranhar. Incomodar-se. Verbos que podem "engravidar38" a caixa 

de ferramentas do gestor.  

Ao longo do campo de pesquisa, pude mapear um conjunto de dispositivos de 

gestão que favoreceram a gestão do cuidado em pequenos municípios e 

possibilitaram aprendizados sobre os modos de fazer gestão no SUS. No plano 

municipal, eles tratam sobre as formas de compor a equipe gestora, a regulação como 

processo vivo e à quente, aproximação com o controle social e mecanismos de 

divulgação e reconhecimento do mundo do trabalho. No plano regional, os dispositivos 

encontrados parecem promover a construção de uma CIR viva e à quente. Como diz 

Feuerwerker, 2014 (p.112) é “indispensável operar micropoliticamente, favorecendo 

os encontros, as agendas comuns e a potencialização das ações”.  

                                                
38 Em referência ao texto “Engravidando palavras: o caso da integralidade” quando Merhy, 2013a nos 

provoca a colocar em xeque e desterritorializar e ressignificar as palavras que tomamos cotidianamente 
na saúde coletiva, mas que estão capturadas pelos modos hegemônicos de operar. “Engravidar” a 
caixa de ferramentas do gestor e de sua equipe gestora seria um convite para “tornar o espaço da 
gestão do trabalho, do sentido do seu fazer, um ato coletivo e implicado” (Merhy, 2013a, p. 4). 
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O modo como cada gestor vai armando suas estratégias e compondo uma 

equipe gestora que opera na cogestão do trabalho vivo amplia a porosidade para a 

micropolítica do cuidado e aumenta a possibilidade de compor uma agenda com vistas 

à gestão do cuidado e a integralidade. 

Fazer gestão, para muitos pode ser muito solitário, e em pequenos municípios 

isso tem um peso importante. O gestor assume múltiplas responsabilidades, dentre 

elas a prestação de contas que precisa estar de acordo com as prerrogativas 

financeiras. Como dito na primeira cena, “é o seu CPF que está ali marcado”. Os 

espaços formais que existem no âmbito regional, no geral, também não proporcionam 

apoio e diálogo entre os pares para processamento e análise do processo de gestão. 

Fabricar algum coletivo dentro da diretoria/SMS é fundamental para que a solidão não 

se perpetue - construção de parceria/coletivo ou isolamento.  

O modo como cada gestor compõe a sua equipe gestora é fundamental para a 

fabricação de estratégias mais ou menos unilaterais, mais ou menos porosas às 

necessidades. A gestão compartilhada também possibilita aprender e fazer o SUS 

juntos. Ela também pode ser formada por diferentes atores-viventes - alguns apostam 

na função apoiadora dos trabalhadores para também compor essa equipe, outros 

fazem uma separação entre quem ocupa a SMS e quem ocupa o cotidiano das 

unidades de saúde, restringindo-se à gestão de serviços de saúde. A equipe gestora 

pode ser um observatório em rede que apoia na análise da cadeia do cuidado em 

saúde para a elaboração de caminhos condizentes com a integralidade e utilizando a 

educação permanente como ferramenta de gestão. 

Ambas as gestoras compuseram equipes com diferentes apostas e arranjos. 

Uma das equipes gestoras era formada por um secretário adjunto, um coordenador 
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de atenção básica e outros trabalhadores que apoiavam o acompanhamento das 

áreas programáticas, prestação de contas, regulação etc, enquanto a gestora tinha 

sua agenda dividida entre o apoio e articulação em rede, negociação com prestadores, 

participação nos encontros regionais, dentre outros, A depender da pauta, acionava 

os pares para estar junto ou mesmo representá-la. Faziam falta atores com uma 

função apoiadora para/na rede. 

Em outro município, a gestora centralizava os processos de planejamento, 

prestação de contas e questões burocrático-administrativas juntamente com alguns 

técnicos, que também se ocupavam de uma parte mais operacional. A equipe do 

NASF e o processo de regulação assistencial eram utilizados como dispositivos para 

apoio e observatório em rede, dando visibilidade para as necessidades que emergiam 

no trabalho vivo em ato e por meio dos encaminhamentos que ali chegavam. Nos 

últimos anos de gestão, fez o convite para que uma trabalhadora assumisse a 

coordenação da rede básica para apoiar as equipes no processo de trabalho e 

cuidado. A Articuladora estadual de Atenção Básica (AAB) compunha uma parceria 

estratégica para a gestora, equipes de saúde e na interlocução estadual. 

A equipe do NASF era formada por cinco trabalhadores: um assistente social, 

uma psicóloga, uma fisioterapeuta, uma dentista - a qual dividia parte da carga horária 

na assistência em uma UBS - e, uma nutricionista, que era contratada em regime de 

pessoa jurídica para realização de ações voltadas principalmente ao Programa Saúde 

na Escola (PSE). Os três primeiros tinham dedicação exclusiva na equipe e cumpriam 

uma função apoiadora interessante para a rede e para a gestão, tendo a educação 

permanente em saúde (EPS) como uma ferramenta de ação junto às equipes de 

saúde.  
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Por circularem a rede básica junto às equipes de saúde tanto na perspectiva 

da EPS, quanto do apoio matricial e assistencial, agenciavam a aproximação intra e 

intersetorial disparada por situações em que a articulação em rede era fundamental 

ao cuidado. Um observatório vivo em rede, trazendo à luz os nós, potências e 

necessidades cotidianas expressos na micropolítica do cuidado em saúde. Vale 

enfatizar que esta equipe sofreu algumas mudanças, pois entendia-se que nem todos 

os profissionais tinham “perfil” para o NASF. Também houve um estímulo para que 

realizasse capacitações técnicas e participasse de espaços voltados à educação 

permanente. A relação de proximidade com a AAB também fomentava um suporte ao 

NASF em diálogo com as equipes.  

Essa equipe dava visibilidade aos gargalos para a gestão do cuidado em ato e 

de forma bastante inventiva também construía diferentes percursos na rede: articulava 

as reuniões de rede intersetoriais junto à saúde, educação, desenvolvimento social, 

ministério público, conselho tutelar, entre outros; mobilizava os encontros de EPS com 

as equipes de saúde, por meio da discussão de casos complexos, de temas elencados 

como prioritários (como a violência), dos fluxos assistenciais e da ampliação das 

ofertas de cuidado; circulava na rede de saúde diante das necessidades sinalizadas 

pelas eSF, realizando visitas e atendimentos compartilhados, participando dos grupos 

de atendimento e recolhendo alguns dos nós durante a imersão nas unidades de 

saúde. A maioria da equipe já tinha atuado também em outras pastas ou mesmo 

setores da própria saúde, isso também possibilitava um acúmulo e proximidade para 

as articulações intersetoriais. 

Dessa forma, o NASF operava com uma função apoiadora conectando os 

desafios do cuidado à agenda do gestor no eixo da integralidade/ necessidades, 

interrogando os arranjos tecnoassistenciais e as ofertas existentes. Muitos deles 
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desencadeados pelos casos de saúde mental que desterritorializavam a todos - como 

a “Marinete” de capítulos anteriores, casos crescentes de tentativas de suicídio 

principalmente em jovens e adultos jovens, a distância entre os serviços de referência 

em saúde mental (somente na cidade vizinha de médio porte a 40 quilômetros) e a 

necessidade de manejo pela eSF e NASF, que nem sempre conseguiam garantir a 

intensividade de cuidado necessário.  

Equipe gestora-NASF como um apoio rizomático proposto por Bertussi, 2010 

que agenciava nos encontros as reflexões sobre o processo de trabalho e as 

estratégias de cuidado, aproximando o cuidado em saúde das necessidades. Para 

tanto, inúmeras aproximações e jeitos de fazer - bem-sucedidos ou não - foram se 

colocando em cena. Uma profusão de projetos e estratégias que foram sustentadas 

pela gestora, ainda que atravessadas por vezes pela lógica médico-hegemônica e 

biopolítica.  

O segundo dispositivo de gestão foi usar a regulação como um processo vivo 

e estratégico para a reorganização da atenção e assistência em saúde. Não é raro 

encontrar a regulação como um processo estático, centralizado no encaminhamento 

e armazenamento de papéis em ordem cronológica do recebimento, aguardando “fila 

de espera rodar” e a “vaga liberar”. É como se a responsabilidade do profissional 

solicitante se encerrasse à medida que realiza o pedido para especialidades ou algum 

exame complementar. E a quem recebe apenas caberia a inserção na “fila de espera”.  

A papelada vai aumentando, bem como o tempo de espera e as insatisfações. 

Quanto maior o tempo de espera, maior o absenteísmo também. Afinal, os viventes 

também vão fazendo a sua rede viva na urgência das situações que lhe exigem o 
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acesso pela iniciativa privada, judicialização ou mobilização de vereadores, 

conselheiros gestores, prefeito.  

Vivi algumas experiências interessantes no município em que atuei como 

apoiadora de rede que me deixaram com o “radar conectado” para a regulação, 

utilizando-a como uma ferramenta de análise do processo de trabalho e do cuidado. 

Ao navegar pelo campo de pesquisa, esse radar reacendeu novamente. Houve um 

investimento na formação de uma equipe voltada à regulação, com enfermeira, 

médica e um administrativo que usaram a fila de espera para reorganização ao acesso 

a diferentes especialidades no âmbito municipal e regional. A experiência prévia da 

enfermeira na rede básica, somada às conexões com as equipes e boa circulação 

entre elas também potencializou a discussão e compartilhamento com as eSF. Tomar 

a regulação como dispositivo analítico das linhas de forças ali presentes - de quem 

espera, de quem era favorecido, da ausência de transparência e relação de prioridade, 

do acesso a quem “fala mais alto”, dos invisíveis da fila e, mesmo, do modelo 

hegemônico em que um enxame de exames e encaminhamentos são mobilizados por 

diferentes profissionais, sem conversa, sem plano de cuidado compartilhado, sem 

cuidado.  

A regulação foi se construindo como um processo mais dinâmico, de 

responsabilização dos profissionais, bem como de negociação junto ao âmbito 

regional para ampliação do acesso dos munícipes a serviços e equipamentos de 

saúde regionais/estaduais, considerando que alguns exames obrigatórios em alguns 

protocolos de especialidades eram providos pelo município. Também possibilitou 

evidenciar as especialidades de que os pequenos municípios mais careciam de 

acesso e que nem sempre o DRS ofertava em quantidade suficiente. Alguns 
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municípios com orçamento maior conseguiam suprir, outros não, aumentando a 

relação de dependência ao estado, que não dava visibilidade a isso.  

No plano municipal, a regulação trouxe à vista os gargalos nos fluxos 

assistenciais para a fisioterapia, por exemplo, que eram organizados de modo serviço-

centrado - ou seja, agendas no papel, sob controle de cada profissional, à mercê da  

perspectiva/agenciamento individual de cada um. Em suma, a regulação como 

dispositivo teve efeitos no eixo integralidade no que condiz ao acesso aos serviços e 

exames e também como um observatório de rede para que arranjos e estratégias com 

as equipes fossem elaboradas. 

Ao tomar a regulação assistencial como ponto estratégico em seu estudo, 

Baduy et al, 2011 problematiza que as mudanças realizadas na reorganização dos 

fluxos e do acesso também incidem sobre a práxis de cuidado dos trabalhadores. 

Bertussi et al, 2016 e Freire et al, 2020 discutem que é necessário que a regulação se 

constitua como um movimento vivo e à quente, aproximando equipes da rede básica 

e também da atenção especializada para rever seus processos de trabalho e cuidado, 

ainda muito fragmentadas, numa lógica biomédica e medicocentrada.  

Na interface com o controle social, outros dispositivos de gestão também foram 

borbulhando durante o campo. Um deles estava relacionado com a composição dos 

conselhos municipais - tanto da saúde, da pessoa idosa, dos direitos da criança e do 

adolescente, dentre outros - por trabalhadores vinculados à equipe gestora. Quase 

todos os membros da equipe do NASF eram titulares em algum conselho, ampliando 

a escuta sobre as questões trazidas pelos usuários e representantes que emergiam 

nos encontros. Os representantes dos segmentos gestor e trabalhador também 
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tinham a incubência de ativar esses espaços para diminuir o hiato com os conselheiros 

usuários.  

Estratégia essa similar à de outro município pequeno no qual a gestora inseriu 

os conselheiros usuários no processo de planejamento em saúde e de preparação de 

prestação de contas, com vistas à uma participação mais ativa e transparente, 

reconhecendo a necessária cogestão neste processo. Essa dinâmica conferiu 

fortalecimento à gestão municipal, tendo os usuários como importantes sustentadores 

do projeto tecnopolítico em vigor.  

Óbvio que as disputas são intensas na cena do controle social. Por um lado, 

usuários enunciando suas necessidades, sejam individuais ou coletivas. Por outro, há 

gestores e trabalhadores mais flexíveis à escuta e construção coletiva dessa pauta, 

reconhecendo a importância do usuário nesse lugar; mas também há aqueles que 

usam da linguagem rebuscada para produzir afastamento e unilateralidade nas 

tomadas de decisão, colocando o usuário apenas como um mero expectador. Sim, há 

forças que também atravessam o usuário, desde o grupo partidário que defende, bem 

como os modos de andar a vida. Mas se não houver abertura para compreender as 

disputas como intrínsecas aos espaços de gestão e reconhecer que o conselho 

também pode ser um potente observatório de gestão, seguiremos apenas na 

reprodução de projetos de saúde com pouco diálogo e sem sustentação em sua 

micropolítica.  

O outro dispositivo foi disparado por meio das reuniões para a prestação de 

contas quadrimestral na Câmara de Vereadores, na Audiência Pública. Momento este 

destinado à discussão e aprovação dos gastos e investimentos na pasta da saúde, 

que tinha baixa participação, muitas vezes polarizado nos interesses e compreensões 
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de cada vereador e gestor, com debates mais acusatórios e pouco frutíferos. Afinal, 

não é raro que nos utilizemos da linguagem do “saúde-publiquês” como blindagem 

aos questionamentos e coparticipação de outros atores. Permaneciam os incômodos 

e desconfianças em relação à gestora e o modo de fazer gestão e, por outro lado, o 

intenso desconforto com os vereadores que interrogavam as apostas no SUS 

municipal diante de tantos desafios. 

A “saída” foi tornar esse momento mais dialógico, implicando tanto os 

trabalhadores de saúde como os vereadores para estarem presentes neste dia. A 

apresentação realizada pela gestora também foi alterada, de modo a estabelecer uma 

conversa transparente e detalhada sobre as ações e gastos realizados, deixando o 

espaço aberto para a discussão. Segundo a gestora, essa aproximação mudou a 

forma como os vereadores realizavam suas exigências “unilaterais-clientelísticas”, 

modulando o que de fato fazia sentido e o que atravessava os princípios do SUS. O 

relatório também era disponibilizado no site da prefeitura para acesso público.   

A aproximação e ativação junto aos atores-viventes que compõem o controle 

social e os mecanismos de avaliação e deliberação pública são dispositivos-

observatórios de rede, que podem fazer ver e enunciar narrativas, mas que ainda se 

limitam à discussão sobre o acesso e menos à revisão dos arranjos organizativos para 

a integralidade do cuidado. 

Por fim, foram mapeados também os dispositivos de gestão para publicização 

e reconhecimento do projeto de saúde municipal. No contexto pré-pandemia não era 

tão comum o uso das redes sociais pelos gestores para compartilhar as ações 

realizadas no cotidiano pelas equipes dos serviços de saúde. No entanto, uma das 

gestoras usava as redes como instrumento para capilarizar os fazeres no SUS pelos 
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trabalhadores e também como um meio para estabelecer diálogo com a população - 

produzindo visibilidade ao que ainda era um gargalo ou apenas reclamação. Um 

dispositivo que operava mais como uma estratégia para divulgação e observatório dos 

efeitos na população. 

Outro movimento interessante era o estímulo para que os trabalhadores 

registrassem e inscrevessem as experiências municipais a eventos como o Congresso 

do COSEMS, o que mobilizou nos atores-viventes o reconhecimento pelos esforços 

na práxis do cuidado. Além disso, este congresso é um espaço de inundação e mistura 

em outras experiências que podem ser aprendizagens para outros municípios 

pequenos e outros contextos. Um lócus de encontro vivo no SUS, que caminha por 

soluções e ideias criativas que vão possibilitando um certo acúmulo aos gestores e 

trabalhadores que participam desse momento. Uma das experiências premiadas foi a 

reorganização do processo de regulação que contei um pouco acima. A riqueza desse 

dispositivo estava em afetar os trabalhadores com uma amplitude de experiência no 

SUS que pode desterritorializar conceitos, arranjos, modos do fazer em saúde na 

repetição.  

Todo esse conjunto de dispositivos de gestão recheavam a caixa de 

ferramentas da gestora possibilitando visíveis, dizíveis e interrogações sobre os nós 

e potências da rede de cuidados, movimentando novas estratégias e alimentando 

argumentos para os enfrentamentos e negociações nas instâncias regionais.  

No entanto, a construção da agenda gestora na perspectiva da gestão da 

produção do cuidado não pode se limitar a apostas individuais. É fundamental que os 

espaços de gestão e seus mecanismos de apoio promovam compartilhamento, 

reflexão e processamento do saber/fazer em saúde, sob a égide da integralidade do 
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cuidado. Do contrário, cairemos na repetição de processos que prendem unicamente 

ao acesso (não menos importante) - fragmentado, médico-centrado e doença-

centrada -, mas que não garantem necessariamente o cuidado continuado e horizontal 

aos nossos viventes.     

 

2.3.3. Dispositivos de gestão que ampliam a visibilidade à gestão do cuidado no 

plano regional: driblando a máquina estadual de engessar corpinhos 

 

 O plano regional compreende um conjunto de municípios que estão sob 

referência de um Departamento Regional de Saúde (DRS), fruto de um processo de 

regionalização marcado por diversas tensões e disputas no estado de São Paulo. 

Furtado, 2016 aponta que a produção de vida nos territórios transborda a governança 

local, convocando um olhar ampliado para que os problemas e soluções sejam 

fabricados conjuntamente entre gestores e atores-viventes. A necessidade da relação 

regional se coloca como uma possibilidade de constituir redes de apoio e cooperação, 

bem como na tessitura de políticas públicas que dialoguem com os contextos 

singulares orientados à integralidade do cuidado.  

Os pequenos municípios neste contexto vão sofrendo algumas interferências, 

uns mais marcados pela desigualdade socioeconômica, falta de investimento, outros 

com um alto orçamento em função da proximidade de pólos industriais, 

agroeconômicos, mais próximos ou distantes a regiões metropolitanas com grande 

concentração da força de trabalho. Isso configura um certo cenário do quanto cada 

município consegue “se resolver”, entendendo que o pequeno município, ainda que 

tenha orçamento, vai precisar fabricar coletivo para “sobreviver”. Dessa forma, a 
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construção de um processo de regionalização vivo e orientado às necessidades locais 

é urgente.    

Além do desafio cotidiano nos seus municípios, a presença dos gestores nos 

espaços de discussão, pactuação e deliberação é fundamental, uma vez que é ali que 

se dão os acordos e negociações no âmbito regional e também muita aprendizagem 

e crescimento político (apesar da chatice). Um lugar que concentra muitos atores-

viventes, dentre eles representantes da SES - Diretor do DRS, de Planejamento, da 

Vigilância Epidemiológica, Articuladores da Atenção Básica, de Humanização, de 

Saúde Mental etc -, apoiadores do COSEMS e os gestores municipais e seus 

indicados para contribuição. Um campo de forças com muitas tensões, ruídos e 

estranhamentos, considerando o modo de produzir política da gestão estadual, sua 

omissão na coordenação do processo de regionalização e as relações que se 

produzem em ato entre gestores, apoiadores, articuladores, diretores e seus 

representantes.  

Compartilho uma cena a seguir para nos debruçarmos na discussão sobre as 

linhas de forças e efeitos que se expressam pela máquina estadual e a potência dos 

dispositivos de gestão que foram produzidos em resposta às necessidades/gestão do 

cuidado. 

 

De gole, engole. 

Sexta-feira, nove horas da manhã. Café farto na mesa. O burburinho começa 
a aumentar com a chegada dos gestores municipais e seus representantes. Muitos 
aproveitam para estabelecer suas conexões neste momento - falam da vida, do SUS, 
do cotidiano, pendências com o DRS, apoios mútuos entre os pares. Mais um gole de 
café preto e seguimos para o início da reunião. Enfileirados na sala do auditório, com 
visão para a nuca alheia. À frente, representantes do departamento regional 
conduzem o encontro mensal. Pauta extensa. A vigilância abre a reunião. Bronca. 
Silêncio. Bronca. Expressões incomodadas. Alguns cruzam os braços, franzem a 
testa, remexem na cadeira, balbuciam algumas palavras bem baixinho. Cobranças e 
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mais cobranças. Discussão, não há. Até que um dos secretários pede a fala. E quase 
em uma única respiração, solta o verbo. Incômodos do lado de lá e de cá. Mais um 
toma coragem. Outra. Três, de quase dezenove representantes municipais. Os 
mesmos. A proposta, que já estava pronta para o cumpra-se, teve que se adaptar - 
um pouco. De resto, a pauta segue. Pouco espaço para intervenções. Silêncios. Um 
ou outro se levanta para mais um gole de café. Talvez para ajudar a desengasgar um 
pouco? Informes e mais informes. A pauta segue com pouca discussão. Quase meio-
dia, uns já apressados para sair. Alguns se despedem, outros compartilham o almoço. 
É no burburinho informal que os silêncios ganham letras e sons. 

 

Trago um primeiro ponto de análise problematizado por Furtado, 2016, que nos 

provoca dizendo que mesmo dentro das máquinas governamentais haveria a 

possibilidade de produção de um comum, que disputa projetos, traz à tona conflitos, 

potências e fragilidades, em uma intensa e incessante produção de coletivos. E nos 

convida a pensar novamente com Merhy, 2013b na perspectiva das praças, aparelhos 

e rodas como modos de pensar a gestão em saúde sob a lente da micropolítica.  

O modo de produzir política da gestão estadual em São Paulo, no geral é pouco 

democrático e pouco permeável às necessidades das regiões de saúde e municípios, 

configurando uma relação autoritária e de subordinação - afinal, são quase trinta anos 

de um governo centro-direita psdbista com um modus operandis neoliberal.  

A SES se ocupa principalmente da gestão de serviços próprios de atenção 

especializada e hospitalar, ao invés do apoio e construção compartilhada com as 

regiões e municípios e da coordenação do processo de regionalização. Como efeito 

da força neoliberal, interesses entrelaçados com os dos prestadores privados e 

racionalidade econômico-financeira, determina as ofertas dos serviços estaduais a 

partir do que isoladamente define (no silêncio dos interesses) a priori enquanto 

prioridade regional, a exemplo das especialidades médicas e de apoio diagnóstico 

contratadas ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME) que pouco dialogam 

com o que a região precisa; ou mesmo a partir implantação de protocolos de regulação 

torpes. São ainda pontuais as experiências de aproximação entre equipes do AME 
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com as equipes dos SUS municipais para a gestão do cuidado, como matriciamentos 

- mais na lógica de discussão de casos e “no que o outro deve fazer” - e encontros 

para educação continuada/ capacitação técnica, pontual. 

Os espaços de gestão como a Comissão Intergestora Regional (CIR), grupos 

de trabalho temáticos e Câmaras Técnicas não assumem perspectiva apoiadora e 

repetem o modo hegemônico subordinador, não favorecendo o fortalecimento da 

capacidade local de gestão dos municípios.  

A conquista desses espaços formais de pactuação na produção da governança 

regional é fundamental para a tomada de decisão compartilhada e deveria estar 

subsidiada pela necessidade que impera localmente. Sob forte interferência do jogo 

de forças neoliberal, biopolítico e econômico-financeiro- privatista, muitas vozes são 

caladas e há pouquíssima abertura para a composição de uma rede de conversações. 

Para o município pequeno, isso tem um peso importante em razão da dependência 

nas grades de referência regional e estadual, bem como para a negociação e 

enfrentamento que dê visibilidade a sua singularidade. Ou fabrica relações entre 

pares, ou fica sozinho. 

As pautas e agendas desses espaços são recheadas pelo dever-fazer - leis, 

portarias, normativas, protocolos, broncas da vigilância e deliberações muitas vezes 

com pouca discussão. A desigualdade de poderes não agencia a produção de um 

coletivo gestor, nem mesmo a máquina de produção do SUS - modo de produzir e 

operar as políticas - não favorece relações equitativas. A disputa entre os entes 

federativos é permanente e nada propícia ao pequeno município39.  

                                                
39 Martins, 2015, Furtado, 2016, Marchiori Pereira, 2018 também apontam essas questões no decorrer 
dos estudos que realizaram dando visibilidade à relação de forças da gestão estadual frente aos 
municípios. 
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Entretanto, há também que se olhar pelas relações que ali se constituem na 

multiplicidade dos atores-viventes. Furtado, 2016 nos oferta pensar sobre as relações 

entre os municípios e o ente estadual, a relação entre os municípios e a relação entre 

as CIR e os espaços estaduais, propondo algumas “tipologias” de CIR (CIR-conflito, 

CIR-silenciosa, CIR-educada, CIR-multidão); de apoiador COSEMS (apoiador- 

substituto, apoiador-observador, apoiador-técnico, apoiador-apoiador); e, de DRS 

(DRS-autoritário, DRS-competidor, DRS-bonzinho, DRS-comprometido). A intenção 

foi utilizar as tipologias móveis (BADUY, 2010; BERTUSSI, 2010) como máscaras que 

vão se expressando nos encontros no mundo do trabalho e os efeitos produzidos 

pelos afetos, afecções e subjetivações em acontecimento. Um agencia o outro, um 

afeta o outro e ora é a vida que perpetua, ora as relações de morte e aprisionamento.   

Juntando a essa reflexão, propus nesta tese, pelos riscados na intensa 

cartografia pelos pequenos municípios e espaços regionais, algumas máscaras-

devires aos gestores municipais na relação municipal e também regional: gestor-

professor, gestor-negociador-construtor, gestor-bancário, gestor-observador, gestor-

fantasma.  

Os espaços regionais estão imersos num emaranhado de linhas de forças e 

vetores que se encontram, desencontram, se dispersam, avizinham e se confrontam 

e atravessam as relações entre os atores-viventes que ali circulam. O modo como 

cada um vai se colocando na cena é determinante à produção de paixões alegres ou 

tristes no processo de regionalização, bem como na construção de uma CIR viva, 

apática ou esfacelada. Em cada cena deste capítulo é possível, por exemplo, 

identificar as máscaras que vão sendo ativadas a depender de como cada um é 

agenciado.  
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“De gole, engole” retrata uma combinação de um DRS autoritário, como efeito 

produzindo uma CIR por vezes silenciosa e/ou conflituosa e uma mistura de devires 

gestores-professores e mais gestores-observadores. Esse foi o retrato de uma das 

CIR que acompanhei e que agenciava, em muitos gestores, o silêncio e o burburinho. 

Os gestores de pequenos municípios pouco se sentiam partícipes e a costura era feita 

“por fora”, em outros encontros, a partir de outros convites.  

Os espaços formais que poderiam favorecer a discussão sobre a gestão do 

cuidado e ampliar a capacidade local de cooperação e gestão, envolvendo as equipes 

gestoras estaduais e municipais na corresponsabilização compartilhada dos saberes 

e fazeres ficaram bem restritos ou quase inexistentes. Predominava o controlismo e 

tutela principalmente aos municípios pequenos. 

Porém, também encontrei no campo diferentes conformações de CIR que 

agenciavam, em um mesmo DRS, um devir ora mais autoritário/competidor, ora um 

DRS-comprometido e com efeitos diferentes em cada gestor. Acompanhando 

algumas CIR foi possível perceber que há um jogo de forças desproporcional entre 

estado e municípios e na relação entre os próprios municípios - por um lado, nas 

regiões metropolitanas ou com municípios de grande porte, os enfrentamentos e 

decisões pendem fortemente para esse lado.  

Além da composição de sua equipe ser bem mais ampla e geralmente 

representada por diferentes setores da secretaria (planejamento, atenção básica, 

regulação, saúde mental etc), os grandes municípios concentram a maior parte dos 

serviços de referência da região, tendo um peso significativo na tomada de decisão. 

Muitas vezes são produzidos impedimentos aos demais pares e centralizam as 

discussões.  



106 

 Os municípios de pequeno porte, ainda que circulantes destes espaços, por 

vezes não conseguem voz e criam outras estratégias, muitas vezes na relação entre 

pares, para garantir a gestão do cuidado. Alguns se fazem presentes nesses espaços 

para fortalecer as relações da rede informal - a “rede da conversa do cafezinho/ do 

corredor”. Ainda assim, vivenciam situações bastante tensionadas, como na revisão 

da grade de referência assistencial na contramão do que fora aprovado. Muitas vezes 

o município pequeno fica à mercê do jogo de forças ali instituído, refém e sozinho na 

negociação junto à saúde suplementar, contratando serviços que exigem um custo 

bem maior.  

Por outro lado, em regiões de saúde com uma equidade do porte municipal - 

maioria de pequeno porte - e mais distantes dos grandes municípios/ metrópoles, 

parece haver uma produção colaborativa e de solidariedade maior entre as equipes 

gestoras, tanto no enfrentamento à gestão estadual, na formação de um coletivo e na 

produção compartilhada de estratégias de cuidado.  

O acúmulo sustentado frente às necessidades locais é dependente do 

enfrentamento das equipes gestoras municipais, em tom nada equilibrado. A 

cooperação e solidariedade dependem da composição da região de saúde e dos 

atores ali presentes. De acordo com Furtado, 2016, a presença de certos secretários 

de saúde muda completamente a dinâmica da relação regional e vai construindo uma 

certa permanência. Faz muita diferença quem são os secretários para a construção 

de uma legitimidade na região. As equipes gestoras geralmente permanecem por mais 

tempo e fazem de tudo no município. Mesmo quando há troca, uma certa acumulação 

regional que é preservada. 

Ainda assim, no geral, estabelece-se uma relação muito tensionada. Os 

municípios mobilizam estratégias diferentes a partir das entradas que vão tecendo em 
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ato, bastante agenciados pela força necessidades em saúde. Um destes dispositivos 

foi a formação de uma rede de cooperação e solidariedade entre gestores de uma RS 

com maioria de municípios de pequeno porte. Rede esta fundamental para formar 

coletivo, para ampliar capacidade local de gestão, para fazer a gestão regional 

compartilhada considerando as diferenças de aporte de cada cidade. Mobilizados por 

alguns gestores-construtores-negociadores e gestores-professores, encontros 

prévios eram realizados entre o grupo para que pudessem discutir os pontos de 

necessidade de cada município, bem como realizarem enfrentamentos junto ao DRS 

nos espaços de gestão. Foi-se constituindo uma CIR viva/ CIR-multidão, com a 

participação ativa do coletivo gestor que influenciava na pauta e nas tomadas de 

decisão da região com o DRS, apoiador COSEMS e articuladores.  

Ainda que haja diferenças político-partidárias, a força necessidades em saúde 

agenciava uma rede de cooperação entre gestores visando a integralidade do 

cuidado. Essa agenda ainda estava voltada principalmente à ampliação do acesso a 

exames, especialidades médicas, cirurgias eletivas e mais complexas, bastante 

desigual entre as regiões do estado e também do orçamento municipal disponível para 

custeio próprio40. Deve-se considerar a fragilidade e desigualdade em cada região, 

bem como a força necessidades em contraposição à força biopolítica/médico 

hegemônica que compreende que a oferta de cuidado se restringe à consulta 

individual médica e especializada. Estratégias adotadas para driblar as deficiências 

                                                
40 Em estudo realizado por Guerra, 2015, apenas um município do estado de São Paulo não utiliza o 
recurso de Média e Alta Complexidade (MAC) para a contratação de serviços de média complexidade 
ambulatoriais com vistas à ampliação do acesso e diminuição da dependência dos serviços regionais 
e estaduais. Em relação à área hospitalar de média e alta complexidade e ambulatorial de alta 
complexidade, os municípios apresentam maior dependência do ente estadual ou da grade de 
referência regional com a gestão dividida entre os municípios. O índice de dependência aos serviços 
para a MAC é dependente principalmente do contexto demográfico (porte populacional) das regiões de 
saúde e municípios e do socioeconômico -  Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS).  
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do processo de regionalização, ainda aquém para a fabricação de governança 

compartilhada para o fortalecimento da rede de atenção à saúde regional. 

Regiões de saúde recheadas de municípios pequenos com maior ou menor 

poder aquisitivo, algumas mobilizadas para a invenção de estratégias para a gestão 

do cuidado para a sobrevivência, outras, afetadas pelo que a “vida como ela é” impõe. 

Neste sentido, um outro dispositivo de gestão fabricado pelo mesmo coletivo foi a 

criação de um Consórcio Intermunicipal para o custeio e compartilhamento de serviços 

de saúde como CAPS, ambulatório de especialidades médicas, leitos hospitalares, 

transporte e equipe para remoção de urgência e emergência, compra de serviços de 

apoio diagnóstico e rateio do valor destinado à contratação de profissionais médicos, 

que gera bastante impacto orçamentário. Nesta experiência, os gestores se 

organizaram via consórcio para ampliar a oferta de alguns serviços que eram 

dependentes do governo estadual/ federal para o cofinanciamento e habilitação.  

Em algumas situações, como a implantação de CAPS, nem seriam 

considerados aptos, uma vez que os pequenos municípios não atingem o porte 

populacional mínimo para critério de cofinanciamento. A solução foi pactuar que os 

dois CAPS - CAPS AD e CAPS II - do único município de médio porte desta CIR 

atuassem como referência aos demais. Considerando a distância e intensividade do 

cuidado para alguns casos, as equipes de saúde intermunicipais produziram 

encontros de aproximação e matriciamento para fortalecer o manejo ao cuidado em 

saúde mental.  

Em outras regiões de saúde também foram identificadas outras parcerias entre 

municípios de pequeno e médio porte para o compartilhamento de CAPS. Um dos 

combinados era ratear o custo excedente à verba federal e cada um arcar com a 

alimentação e transporte dos usuários.  
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Diversos arranjos são produzidos, porém há limites importantes na discussão 

mais ampliada sobre o modelo tecnoassistencial de cuidado que norteie estratégias 

mais porosas e em defesa da vida. Assim, há algumas estratégias bastante potentes, 

outras atravessadas intensamente pela força biopolítica/médico hegemônica, com 

repetição dos modos de cuidar em saúde em uma lógica reducionista, das consultas 

individuais e culpabilização dos usuários. Há também regiões nas quais os arranjos 

são bem frágeis, sejam eles mediados por consórcios ou por outros dispositivos. 

É radical o modo de operar da máquina estadual engessando os corpos 

gestores dos pequenos municípios, sendo fundamental a fabricação de dispositivos 

que incluam na agenda da CIR a governança compartilhada sob a força necessidades 

em saúde. Para que o processo de regionalização seja vivo e dinâmico, utilizar-se da 

educação permanente como ferramenta de gestão é crucial para ampliação da 

capacidade gestora dos atores-viventes.  

Como contribuem Reis et al, 2017, um dos maiores desafios da construção 

regional é afiar a lente sobre a dinâmica micropolítica da rede de cuidados, indo além 

da reestruturação da rede física, regras de acesso e de uso. Isso pede um olhar 

regionalizado, colocando o tema das necessidades de saúde e o eixo integralidade - 

rediscutindo os modelos de cuidado tecnoassistenciais -, como central na agenda dos 

espaços de gestão compartilhada regional, afinal os pequenos municípios somente 

conseguirão garantir o acesso integral nessa perspectiva.  
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2.3.4. Estratégia do apoio como dispositivo de gestão do cuidado no plano 

regional 

 

Para que a regionalização se faça como um processo vivo, requer forte 

investimento dos gestores para que o espaço regional seja potente e de fato 

compartilhado, possibilitando modos diferentes de formular e fabricar as políticas de 

saúde (REIS et al, 2017) .  Algumas iniciativas e projetos também podem ajudar a 

colocar em pauta essa provocação a depender da tessitura local de cada ator-vivente. 

Dentre eles, a estratégia dos articuladores estaduais (de atenção básica, saúde 

mental e humanização) e os apoiadores do COSEMS, cada um operando de lugares 

e conceitos/referenciais diferentes. Vale pontuar que, assim como cada gestor, CIR, 

DRS vão se produzindo em ato de formas a partir do fluxo de intensidades que vai se 

estabelecendo, os apoiadores e articuladores também se avizinham desse lugar.   

 

Em cena: Quebrando silêncios 
Após algumas insistências e anos sem agendas comuns, o grupo de trabalho 

para discussão sobre saúde mental retoma seus encontros, a priori, bimensais. Na 
segunda reunião, convocada por Lorena, articuladora da saúde mental da SES/SP, 
algumas referências municipais da saúde mental começam a chegar. Pauta pronta, 
datashow ligado, apresentação em powerpoint “no esquema”.  

- O que acha de organizar em roda as cadeiras? Pergunta Liz à Lorena.  
- Ah! Acho uma boa!  

Um círculo de tamanho mediano se forma, metade dos municípios ali presentes 
e umas cadeiras a mais, caso alguém chegasse atrasado. Lorena inicia a 
apresentação com uma longa explanação sobre a importância da política de saúde 
mental no SUS, portarias e normativas, abafada pelo barulho do ventilador que tentava 
aliviar um pouco o calor da sala. Dentre o que deveria ser e o que acontece, pausa e 
entreolhares. Alice puxa a conversa: 

- Me parece que uma coisa importante é a gente falar sobre os desafios que 
enfrentamos no dia-a-dia e como são os arranjos de cuidado de cada lugar, e 
o que estamos inventando.  
Aos poucos o silêncio vai se quebrando... 

- A gente tem muita dificuldade aqui no Pronto-Socorro, até mudamos o médico 
de referência...mas está difícil! 
Boom! E as histórias começam a brotar. Dificuldade do manejo dos usuários 

em crise nos serviços de urgência/emergência, casos em judicialização, pedidos de 
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ajuda a articuladora da saúde mental, excesso de encaminhamentos para internação 
psiquiátrica….  

- Aqui no município a gente tinha esse problema com os médicos encaminhando 
muitos usuários em crise para internação, às vezes, nem sabíamos se estavam 
em crise mesmo, mas já faziam o pedido. Fora que tinham dificuldade para 
prescrever a medicação, e alguns casos recebiam alta sem ao menos um 
contato com o CAPS, por exemplo. Conseguimos reduzir para praticamente 
zero depois de algumas mudanças. 

- Como vocês conseguiram? 
- Olha…. isso só começou a mudar quando começamos a fazer alguns 

movimentos na rede: atendimento compartilhado na UPA com a equipe de 
referência do CAPS, alta do serviço direto ao CAPS. Também fizemos uma 
formação intensiva com toda a equipe da urgência/emergência sobre o manejo 
físico, químico e reconstruímos esse fluxo assistencial, que estava bem 
desarticulado….   

- Sérgio, vou manter contato com você para nos ajudar a pensar em algo aqui 
pro nosso município…. Podemos te fazer uma visita? 

- Claro, será muito bem-vinda! 
 

Durante o percurso de minha vivência e na pesquisa, me deparei com 

diferentes estratégias de apoio, como os articuladores estaduais, apoiadores do 

COSEMS e experiências de apoio municipal. Vale ressaltar que a concepção do apoio 

em saúde não é homogênea. As experimentações dialogaram a partir de interesses e 

referenciais teóricos distintos, abrindo um campo de disputa conceitual, em ato41.   

                                                
41 Nos últimos anos, é crescente a produção sobre o conceito de apoio, dialogando a partir de diferentes 
referenciais e experiências no SUS (Campos, 2000; Baduy, 2010; Bertussi, 2010; Sundfeld, 2016; 
Marchiori, 2018). Marchiori e Feuerwerker 2018 resgatam que os arranjos de apoio vêm sendo 
realizados nas três esferas no SUS há alguns anos, de forma a aproximar a gestão do mundo do 
trabalho, com modalidades instituídas pelo Ministério da Saúde desde 2003; pelo Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (COSEMS/SP) desde 2007; diversos apanhados 
municipais como em João Pessoa/PB, Londrina/PR, Campinas/SP e São Bernardo do Campo/SP; e, 
advindas de algumas Secretarias Estaduais de Saúde (SES), como a SES/SP desde 2009. Os 
conceitos-ferramentas adotados divergem em cada experiência. Algumas se pautam em uma lógica de 
apoio institucional como um sujeito estratégico para intervenção em processos de cogestão e na 
mudança das práticas organizacionais em saúde das e nas instituições, segundo a ideia proposta por 
Campos, 2000 do Método Paideia. Em outras experimentações, o agir do apoiador é circulante de 
espaços para além do institucional, percorrendo redes de conexões, afetivas e encontros do cotidiano 
do trabalho vivo em ato, produzindo interrogações e estranhamentos como ferramenta de 
problematização e aprendizagem no processo de trabalho utilizando a educação permanente em saúde 
como ferramenta de gestão. O apoio surge como um dispositivo potente, que vive as tensões e 
potências da produção do cuidado em saúde constituindo linhas de encontros na micropolítica do fazer 
em saúde (Baduy, 2010; Bertussi, 2010; Sundfeld, 2016; Marchiori, 2018; Marchiori e Feuerwerker 
2018).    
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Articulador estadual e apoiador COSEMS têm a encomenda de circular 

fundamentalmente pelos espaços formais, dentro e fora do Departamento Regional 

de Saúde - reuniões para discussão e pactuação regional (CIR, CIB, Câmaras 

Técnicas e Grupos de Trabalho) são alguns deles. As apostas e modos de compor 

junto à gestão municipal são atravessadas pelas relações pré existentes e muitas 

vezes tensas e prementes junto às instituições que representam e pela forma como 

compreendem, se apropriam e tomam para si a noção-ferramenta da função 

apoiadora42. 

No caso dos articuladores estaduais, a aproximação com as equipes gestoras 

municipais se dá por meio das relações de conexão que os atores vão construindo, 

influenciadas fortemente pelo modo que a gestão estadual opera a produção de 

política - pouco democrática, centralizadora, ditando regras do como se deve fazer 

pelos documentos, textos formais - e pelos projetos-tarefas que a SES/SP e DRS vão 

definindo e demandando. Implantação das Redes temáticas, acompanhamento do 

                                                
42 Furtado, 2016 e Marchiori, 2018 trazem as diferentes visões e apostas das estratégias adotadas ao 
trabalho dos articuladores estaduais e apoiadores do COSEMS. Em 2007, o COSEMS/SP criou a 
estratégia do apoio para dar suporte aos antigos Colegiados de Gestão Regional (CGR), atualmente 
configurados como CIR. Cada apoiador geralmente acompanha mais de uma região de saúde, 
articulando sua caixa de ferramentas para movimentar estratégias junto aos espaços formais na 
interface entre a gestão estadual e as equipes gestoras (FURTADO, 2016). De acordo com Furtado, 
2016 p. 120 “a relação apoiador-secretário municipal de saúde se constitui de múltiplos 
atravessamentos e sofre também a interferência da relação que cada secretário tem com a direção do 
COSEMS. (...) também atravessado pela relação que os apoiadores e os secretários municipais 
estabelecem com a direção do DRS e pela leitura realizada pela direção central da SES a partir desta”. 
Marchiori, 2018 complementa que há avanços significativos por meio da atuação do apoiador 
COSEMS/SP “para o fortalecimento dos municípios na produção do SUS, ampliando a capacidade de 
formulação e vocalização” (p. 42) dos gestores municipais. Porém, ainda tem sido insuficiente o apoio 
nas instâncias/espaços municipais de forma a ampliar capacidade de gestão e produção do cuidado. 
Os articuladores da SES/SP foram inseridos nos DRS em 2009, porém sem discussão e pactuação 
com os diretores e trabalhadores destes departamentos. Decisão unilateral do secretário estadual da 
época - Barradas - vinculada à Área Técnica da Atenção Básica em Saúde da Coordenadoria de 
Planejamento de Saúde (CPS) e da Coordenadoria de Regiões de Saúde (CRS) (MARCHIORI, 2018). 
Vale enfatizar a “não existência de uma aposta institucional afirmativa da SES/SP no apoio aos 
municípios”(MARCHIORI, 2018 p. 43). Foram implantados ao longo dos anos articuladores de 
Humanização (em 2012), de Atenção Básica (em 2009), Saúde Mental, Saúde da Mulher, que 
respondem e estão vinculados a diferentes áreas técnicas da SES/SP, sem necessariamente compor 
uma relação comum de trabalho. Cada AAB inicialmente apoiaria cerca de dez municípios de pequeno 
porte e teriam noventa por cento de sua agenda concentrada no território (MARCHIORI, 2018). 
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QUALI-AB43,  processos administrativos e de sindicância interna, Programa de 

Planificação da Atenção à Saúde44 etc etc. São muitas as tarefas e encomendas que 

vão entrando e direcionando a agenda destes atores no território - muito menos 

território das múltiplas existências e mais engessado, regular, homogêneo.  

O articulador, que seria uma figura estratégica entre o ente estadual e o 

município para colocar em análise a singularidade da produção viva do SUS que 

emerge em cada território, é dependente de como cada ator produz as suas entradas 

e conexões. Muitas vezes é a dureza que predomina na relação entre articulador e 

equipe gestora, com cobranças e encontros pautados em normativas, portarias, 

protocolos, como repetição de sua instituição representante e das “tarefas” 

estabelecidas, sem diálogo com as equipes gestoras. Controle total sobre a gestão e 

o trabalho.  

Mas, há também produções potentes e interessantes. Ainda que a tecnologia 

leve-dura norteie à primeira vista a relação em alguns encontros, a circulação dos 

articuladores nos espaços municipais agencia possibilidades de desterritorialização e 

de criação de dispositivos para conversações. Dessa forma, a sua agenda precisa 

estar pautada pela necessidade que urge em cada município e não pelos 

atravessamentos impostos pelo ente estadual.  

                                                
43 O Sistema de Avaliação e Monitoramento da Qualidade de Serviços de Atenção Básica (QUALI-AB) 
foi um projeto desenvolvido e validado pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho (FMB/ UNESP) em parceria com a SES/SP 2006 e 2007 e 
expandido para o território nacional em 2016. Foi elaborado um questionário autoaplicável dirigido às 
equipes dos serviços de atenção básica, sejam elas tradicionais ou ESF, para avaliação e 
monitoramento da AB ,  propondo indicadores de qualidade que apontem as ações realizadas, como 
são operadas e quanto se aproximam do padrão desejável (CASTANHEIRA et al, 2016).  
44 Proposta organizada por Eugênio Vilaça Mendes em parceria com o CONASS que usa o conceito 
Atenção Primária à Saúde em contrapartida à Rede Básica e tem como objetivo a organização dos 
serviços de saúde a partir de macroprocessos, utilizando o Modelo de Atenção às Condições Crônicas 
(MACC). No estado de São Paulo, esse projeto foi realizado em parceria do CONASS e Programa 
Saúde em Ação da SES/SP e BID na região de saúde do Vale do Jurumirim. Posteriormente, foi 
reorganizado e rebatizado para implantação em todo o estado através dos articuladores de atenção 
básica, mediado pela Área Técnica da Atenção Básica em Saúde da Coordenadoria de Planejamento 
de Saúde (CPS). 
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A saúde mental se coloca como uma grande agenciadora de incômodos devido 

a sua complexidade para a produção de cuidado. Exige porosidade da gestão, dos 

trabalhadores, construção de rede de apoio e ações intersetoriais, apoio regional, 

estadual etc etc.  E em pequenos municípios esse desafio se soma ao fato de em sua 

maioria não contarem com equipes/ serviços de saúde mental, como os CAPS, sendo 

as equipes da rede básica a principal referência. Alice provoca os gestores para as 

cenas do trabalho vivo, ainda que os espaços formais (por mais que tenham a 

intencionalidade em pensar a gestão do cuidado) ainda estejam capturados (e 

também os seus atores) no modo SES de operar.  

A composição de outros modos de estar e “escutar” o mundo do trabalho é 

necessária. É no corpo-a-corpo, no estar junto que se configuram dispositivos para 

dar dizibilidade e manejar os desafios cotidianos, como nos espaços permeados pelas 

equipes da rede básica, pelo gestor, pelas equipes multiprofissionais etc.   

Na movência pelos territórios e espaços de encontro, observei a costura de 

relações alegres entre articuladores de atenção básica em parceria com articuladores 

de humanização com trabalhadores das equipes multiprofissionais da rede básica de 

uma região de saúde na perspectiva da educação permanente. A construção de uma 

relação que propiciava o compartilhamento de saberes e reflexões sobre o processo 

de trabalho - recheados pelas experimentações de cada um; apoio na discussão e 

articulação de casos complexos de saúde mental; na construção de confiança e 

vínculo junto ao gestor municipal para suporte na relação estadual, no redesenho e 

problematização dos modelos tecnoassistenciais. Esse arranjo de apoio não precisa 

ser exclusivo a regiões com municípios pequenos, mas fonte de aprendizado para 

outras realidades.  
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Tem articulador que propõe reflexões e enfrentamentos com os gestores sobre 

os arranjos organizativos que repetem o modelo médico-hegemônico, como em 

regiões onde a oferta para o cuidado em saúde mental é ambulatorial e 

medicalizadora; apoia e costura encontros de aproximação entre as equipes da rede 

básica e os CAPS de referência regional.    

A força necessidades pede outros jeitos de se relacionar e produzir apoio e 

encontros. Há regiões, por exemplo, que há muitos anos não possuem a referência 

do articulador estadual. A articulação e cooperação entre eles opera como a função 

apoiadora - rede de conexões para garantia do acesso, cuidado, pactuações e suporte 

mútuo. Em alguns lugares, contratam consultores externos para assumir esse papel 

de apoio, geralmente em projetos específicos.  

Há também experiências que se compõem na relação entre articuladores 

estaduais de diferentes pastas e do articulador estadual junto ao apoiador do 

COSEMS. Essa parceria é dependente da porosidade em ampliar a capacidade de 

atuação compartilhada, reconhecendo os campos de disputas que circundam cada 

um no cotidiano da gestão, seja entre setores e coordenadorias da própria SES/SP, 

como entre instituições distintas. No Projeto Ativadores, que apostou em promover 

espaços para a discussão sobre a gestão do cuidado no SUS, foram envolvidas 

equipes gestoras municipais e os AAB e apoiadores COSEMS como facilitadores 

desse processo, além de outros parceiros das universidades participantes.  

Em algumas regiões de saúde o trabalho conjunto entre os diferentes  atores-

apoiadores (articuladores e apoiadores COSEMS) foi potente para estreitar as 

relações e adentrar em territórios que eram novidade para alguns. Promover 

encontros motivados pela EPS foi potente para escuta e reflexões a partir de um 

disparador pouco discutido nos espaços formais com os gestores municipais - a 
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gestão do cuidado. Na fala circulante de muitos, a constatação de que não faltam 

espaços, mas momentos-agendas-encontros que destinem tempo para processar a 

fineza da micropolítica do cuidado, criação de arranjos e dispositivos. Problematizar 

conceitos, arranjos organizativos e os atravessamentos das diferentes forças que 

estão presentes no mundo da gestão e do trabalho.  

Para além do Projeto Ativadores, a estratégia apoiadores do COSEMS/SP vem 

se consolidando como um suporte importante às equipes gestoras municipais, tanto 

aos desafios singulares enfrentados pelos pequenos municípios como na constituição 

de um processo de regionalização mais viva e vinculado às necessidades 

locorregionais. Em seus quinze anos de existência, caminhos diversos de apoio foram 

delineados. Dos espaços de pactuação, como a CIR às câmaras técnicas, à 

construção de outros espaços e modos de aproximação junto a cada município, a 

depender de sua necessidade. Um corpo-apoiador importante que vem produzindo 

conexões na continuidade de projetos e discussões regionais, frente à grande 

rotatividade de gestores, aos desafios da relação interfederativa, principalmente em 

um contexto pós-golpe e pandêmico. 

Reconhecidos fortemente pelo corpo-gestor municipal, os apoiadores 

COSEMS/SP em suas multifacetadas máscaras-devires (apoiador-apoiador, 

apoiador-técnico, apoiador-observador, apoiador-substituto)45 atuam de forma a 

ampliar a capacidade de atuação técnico-política das equipes gestoras, tendo a 

educação permanente como uma de suas ferramentas. Apoio pede encontro, vínculo 

e produzir-se junto, “em relação”, expandindo os entrelaçamentos para além dos 

espaços formais, como reuniões prévias a CIR com gestores para ampliar a voz sobre 

as necessidades nos espaços de governança, rodas de conversa com trabalhadores 

                                                
45 Proposto por Furtado, 2016, essas são as máscaras que traduzem as diversas possibilidades de ser 
apoiador, agenciadas pelos movimentos produzidos “em relação”, nos espaços de gestão do SUS. 
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e conselhos municipais de saúde, suporte a demandas cotidianas que atravessam o 

gestor, apoio ao planejamento e estratégias locais de gestão do cuidado. Apoiadores 

contribuindo e ao mesmo tempo se formando em ato como atores potentes no sentido 

de ampliar o acesso e a gestão do cuidado no SUS junto à fabricação de uma gestão 

comprometida (COSEMS/SP, 2022).  

Uma aposta intensa na aprendizagem para além dos muros e espaços 

institucionais, ampliando a visibilidade sobre os territórios existenciais, seus arranjos 

organizativos, potências e nós. Para agenciar a produção de regiões vivas, é preciso 

trazer o eixo integralidade na centralidade do processo e SUS-tentar espaços e 

reflexões sob a lente da EPS. Em movimento.  

 

 

2.4.   De que âmbitos da atenção o município pequeno se ocupa? 

 

Ao andarilhar pelos territórios, a vida insiste em nos mostrar que ela transborda 

os textos e documentos das políticas, exigindo arranjos organizativos singulares. Na 

vida, se engravida, nasce, morre, há quem fique acamado, em cuidados paliativos, 

em sofrimento psíquico, louco, louco muito louco, que não suporte (sobre)viver, que 

precise realizar alguns exames ou uma cirurgia, que sinta muitas dores, que trabalhe 

de sol a sol, sem parar nas lavouras, que esteja no auge da infância ou da juventude, 

que já seja muito velhinho, que tenha quem cuide, que não tenha quem cuide, que 

precise de transplante, que more muito longe, que viva com alguma deficiência etc. 

Multidão de viventes nos mais diversos contextos locorregionais, marcados pela 

produção dos territórios existenciais, memórias e produções a quente das vidas que 
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ali habitam. Um território que não é apenas físico. Guarda a intensa tessitura pelos 

corpos, seus movimentos e fluxos desejantes.  

 Ao “carregarem o SUS nos ombros”, são os municípios os responsáveis em 

lidar com as necessidades da população que emergem em diferentes espaços, nos 

serviços, reuniões de conselhos, vereadores e na própria SMS. Pululam de diferentes 

pontos os pedidos por acesso e os municípios precisam “rebolar” com as dificuldades 

oriundas dos modos municipais de governar, do orçamento disponível, da pressão da 

oposição e câmara de vereadores e do próprio prefeito.  

Dessa forma, ao contrário da caricatura que muitos fazem, os gestores dos 

municípios pequenos enfrentam desafios que extrapolam a rede básica de saúde e ao 

mesmo tempo requerem o seu fortalecimento. Por um lado, são acionados fortemente 

por demandas relacionadas ao acesso aos serviços de saúde, principalmente da 

atenção especializada e hospitalar de Média e Alta Complexidade (MAC) e de 

Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT). Guerra, 2015 aponta que, no 

estado de São Paulo, apenas um município não fazia uso do recurso MAC. Os demais 

tinham pelo menos um especialista e alguns serviços contratados pelo município, num 

esforço para ultrapassar os gargalos de acesso e de articulação com as referências 

regionais/estaduais.  

Uma história me vem à mente. Há poucos meses atrás fui convidada para 

realizar a avaliação de experiências municipais no SUS de um estado brasileiro, 

selecionadas para o Congresso do COSEMS. Muitas eram de municípios pequenos, 

a maioria relacionada à atenção básica. Dentre elas, uma me saltou aos olhos por 

abordar uma ação em uma comunidade quilombola bastante extensa e que dependia 

de um grande deslocamento para acessar a rede básica do município, localizada que 

estava em uma região considerada rural. As principais atividades realizadas foram a 
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ampliação de consultas e exames aos usuários que aguardavam há bastante tempo. 

Em um lugar recheado de histórias e uma forte memória oral que expressa a 

resistência quilombola, sua cultura, modo de viver, as necessidades eram 

compreendidas sob a lente do acesso a vagas/consultas.  

Por outro lado, as necessidades em saúde ultrapassam as fronteiras do corpo 

físico, do corpo de e sem-órgãos. São reflexo da memória e (des)construção de cada 

lugar e dos modos de viver/existência que ali habitam. Inclusive a compreensão sobre 

o próprio conceito de saúde e o que é tomado como problema pode ser diferente 

(MERHY et al, 2019).  

 

Em cena: Amanhã você volta? 
 

Sete horas da noite, toca o sinal. Alguns alunos ainda atrasados, correm para 
as suas salas. Livros na mão, cadernos a postos. No quadro, vai se rabiscando o 
assunto do dia. Enquanto isso, alguns profissionais de saúde e coordenadores 
pedagógicos passam pelas salas reforçando o recado “Boa noite, pessoal, este mês 
estamos fazendo várias ações por conta do Setembro Amarelo e a importância de 
cuidarmos de nossa saúde mental. Estaremos aqui no pátio à disposição para quem 
quiser conversar”. “Fiquem tranquilos, pois a conversa é sigilosa e a ideia é ajudar e 
orientar quem sente que precisa de alguma ajuda”.  

Alguns parecem anotar o recado. Olhares de curiosidade, outros de 
desinteresse. “Professor também pode se achegar?” Todos riem, uma gargalhada 
gostosa. “Sim, o convite é para todo mundo! Só vão precisar negociar como ficará a 
aula. Risos”. 
 
*** 
 

Enquanto aguardava a chegada do próximo professor, Madalena sai da sala. 
Daquele meio de gente, entre trabalhadores da saúde e pessoas da comunidade, ela 
se aproxima devagar, com ares de curiosidade e desconfiança. Liz percebe que ela 
titubeou um pouco e pergunta se quer conversar. A face expressa uma resposta 
positiva. Entram em uma das salas vazias. Liz encosta a porta. Som de carteiras 
riscando o chão, até que encontram um assento bem no meio e se sentam, meio de 
frente, meio de lado.  

Madalena era aluna do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), todos os dias 
frequentava as aulas no período noturno na escola estadual. Ao longo de 
aproximadamente uma hora, contou quase que sem respirar tudo o que estava ali, 
bem no meio do peito. Era como uma máquina de costura, tecendo sem folga um 
molde após o outro. Só a troca do carretel a fazia parar por alguns segundos. Falou 
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sobre os filhos, o esposo, a nora e o genro, netos. Conflitos, projetos de vida e modos 
de viver diferentes, sensações ora de abandono, ora de acolhimento.  

Toca o sino do segundo intervalo. E ela avisa que precisa retornar para a aula. 
- Amanhã a gente pode continuar nossa conversa? 
- Claro! Estarei aqui te esperando. Até amanhã! 

Liz não pretendia voltar no dia seguinte, não estava na sua escala. Mas quem 
disse que as surpresas do encontro em ato não interferem em nossas disposições 
protocolares? Em nossos planejamentos mais estruturados? 
 
*** 
 

Liz voltou. E Madalena também. Na mesma hora e no mesmo lugar, lá vinha 
ela se aproximando. A conversa e a escuta seguiram por mais um tanto. Madalena, 
que tinha tanto para falar, guardava no corpo os sentimentos e afetos não 
processados. Algumas pílulas para sedar os afectos e consultas com psicólogos e 
psiquiatra faziam parte dessa jornada. Mas, as angústias assim permaneciam – 
pululando da garganta, pro estômago, pra cabeça, pro peito, pro coração. 

Num raio de inspiração, Liz lhe sugere a escrita. Em um caderninho, que ela 
fosse anotando seus pensamentos, sentimentos, o que tinha vontade de falar para os 
outros e para ela mesma. Um dispositivo que poderia aliviar um pouco o corpo e dar 
tempo e passagem ao ar inspirado e expirado. Ela pareceu gostar da ideia. Eram 
tantas as palavras não ditas a serem sedimentadas que um caderno poderia servir 
como um ombro/ouvido amigo. Isso não substituiria o acompanhamento com a equipe 
de saúde, mas poderia servir como um aliado para processar e guardar seus dizeres 
mais íntimos. Ou mesmo, para expressar aquilo que muitos não dão espaço para 
escutar.  

Antes de se despedir, Madalena diz que seria muito bom ter sempre alguém 
disposto a escutar, na escola, na UBS, ou mesmo quando precisa fazer as consultas 
na cidade vizinha. Elas se abraçam. Madalena nesse dia retorna somente para a 
penúltima aula, com seu semblante colorido. 

 

Madalena buscava por espaços de escuta, precisava falar. Pode ser que a 

resposta imediata a suas angústias por vezes terminasse em medicalização - 

ansiedade, depressão, ….Um código da Classificação Internacional de Doenças (CID) 

que pode mascarar uma complexidade sobre o seu modo de viver, sobre o que 

compreende como “problema”, sobre a forma como vai criando suas andarilhagens na 

rede vida.  

As necessidades, retomando Cecílio, 1997, 2001 e Cecílio e Matsumoto, 2006 

abarcam as “boas condições de vida” e dialogam com a dimensão da gestão do 

cuidado em saúde que relaciona o “cuidar de si” ao “sentido que cada um de nós pode 
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ou tem a potência de produzir um modo singular de ‘andar a vida’, fazendo escolhas, 

‘fazendo da vida uma obra de arte’ ” (CECÍLIO, 2011, p. 1). Como anuncia Krenak, 

2019:  

 

“Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu 
é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o 
nosso horizonte; não o horizonte prospectivo, mas um 
existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a 
matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se 
existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma 
por consumir subjetividades - as nossas subjetividades. Então 
vamos vivê-las com a liberdade que formos capazes de inventar, 
não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo 
assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos, pelo menos, 
ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, 
nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos 
iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui 
é diferente do outro, como constelações” (KRENAK, 2019, p. 32 
e 33). 

 
 

As necessidades não se restringem ao campo da saúde. São fruto da 

fabricação das relações micropolíticas a partir das diferentes cosmovisões sobre a 

vida e os modos de existir. Na sociedade capitalista e neoliberal em que vivemos, 

onde há a valorização e hegemonia do saber/poder ocidental positivista/ modos 

neoliberais de viver em detrimento de outras produções (como dos povos originários) 

somente encontraremos “possíveis” colocando em xeque e disputando no campo de 

forças novos conceitos, relações, discursos e narrativas em defesa de todas as vidas. 

A aliança a políticas intersetoriais e projetos de governo que atuem mobilizando um 

conceito ampliado de saúde, considerando o direito à moradia digna, segurança 

alimentar, acesso à cultura, lazer e educação também se colocam como 

fundamentais.  

Mas por que falar sobre isso?  
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Em cena: O que é gestão do cuidado? 
 

O encontro se iniciou com onze dos treze gestores municipais de saúde 
daquela região presentes. Após uma breve explicação sobre a atividade daquela 
manhã, uma das facilitadoras propôs um rápido exercício: “Escrevam, em poucas 
palavras, o significado de gestão do cuidado, usando uma a duas tarjetas”.  

Papéis e canetões a postos aguardando uns rabiscos. Olhares fixos no quadro 
miravam a pergunta projetada à frente, que acabara de ser lida. Outros, ensaiavam 
escrever alguma coisa no papel. Aos poucos, as tarjetas formavam um painel colorido 
e cheio de palavras. 

“Planejamento”. “Trabalho em rede”. “Intersetorialidade”. “Parceria”. “Equipe 
multiprofissional”.  “Gestão”. “Cuidado em rede”. “Corresponsabilidade”. “Rede”. 
“Cuidado ao usuário”. “Gestão na saúde”. “Envolvimento das equipes”. “Rede de 

Atenção à Saúde”, “Acesso”, ....  
A partir da leitura do quadro e dos referenciais bibliográficos que utilizara para 

dialogar sobre o conceito de gestão do cuidado, Iná, uma das facilitadoras, dá 
sequência ao encontro pedindo que identificassem alguns desafios.  

“Falta de apoio”. “Ausência de espaços”. “Falta de capacitação”. “Lidar com a 
política”. “Politicagem”. “Dificuldade com as equipes”.....   

Rodada aberta para cada um dissertar sobre sua experiência.  
- É tanta burocracia para resolver que não sobra tempo para fazer a gestão junto 

com as equipes, acompanhar mais de perto o trabalho de cada unidade.  
Com ares de concordância, outro gestor complementou: 

- Fora que nem sempre os profissionais entendem o trabalho…. o NASF, por 
exemplo, é uma coisa no papel, no documento do Ministério da Saúde…. mas 
na prática vira outra coisa….  

 

A tessitura da gestão do cuidado em saúde está intimamente ligada ao modo 

como enxergamos as necessidades da população, sob a lente do acesso a vagas ou 

sob a lente da integralidade do cuidado. Como dito anteriormente, os gestores 

municipais são abordados quase diariamente por muitas demandas. É fato que existe 

um nó importante no acesso à MAC, sendo que os municípios pequenos são bem 

mais dependentes de lógicas negociadas, já que as ofertas são principalmente 

regionais ou estaduais.  Entretanto, a aposta na primeira “lente”, acesso a vagas, não 

considera intensidades, não favorece a continuidade, nem a amplitude do cuidado. A 

tendência é produzir fragmentação, desresponsabilização, filas e descontinuidade do 

cuidado.  
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Não que o acesso a vagas não seja importante. Mas o debate precisa ir além! 

A aposta na “lente da integralidade” requer movimentos no plano municipal e regional 

com a produção de dispositivos que ampliem e “extraiam” visibilidades e dizibilidades 

(DELEUZE, 2016) dos agires em saúde e cuidado. Gestor que se mobiliza pela 

integralidade favorece rede, articulação viva, põe gente para fabricar interlocuções 

vivas e acompanhar processos, diversifica arranjos. Persegue integralidade que 

garanta o cuidado transversal, tendo as equipes como corresponsáveis aos atos 

produtivos em saúde e orientadas pela tecnologia leve como primordial à escuta, à 

consideração mais ampla e contextualizada das necessidades e ao direcionamento 

responsável, em tempo ótimo e oportuno, acessando as tecnologias em saúde de 

acordo com o que necessita, articulando diferentes modalidades de suporte.  

Como nos brinda Cecílio, 2011, a gestão do cuidado em saúde abarca cinco 

dimensões que se interrelacionam - individual, familiar, profissional, organizacional, 

sistêmica e societária - e pode ser definida como  

 

“provimento ou a disponibilização das tecnologias de saúde, de 
acordo com as necessidades singulares de cada pessoa, em 
diferentes momentos de sua vida, visando seu bem-estar, 
segurança e autonomia para seguir com uma vida produtiva e 
feliz” (CECÍLIO, 2011, p. 1). 

 

Os conceitos de integralidade e gestão do cuidado se complementam, se 

abraçam. Dependem desde a construção/ modo de produzir políticas ao sentido que 

o cuidado irá ressoar no encontro entre trabalhadores e usuários (CECÍLIO, 2011). 

Todos estão imersos em um jogo de forças, vetores e a produção de valores que 

marcam as apostas de gestão e suas máscaras-devires-gestoras. Ora predomina a 

força racionalidade medicohegemônica, ora a força neoliberal, ora a força governo de 

si e do outro, ora a força necessidades grita mais alto.  
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Gestão do cuidado precisa de dispositivo, precisa ser produzida à quente, 

senão vira apenas resposta no plano formal. Fazer cuidado em rede por meio de papel 

(ou seja, impressos de referência/ contrarreferência), não é rede. Contratar 

profissionais de saúde e ampliar equipe não garante cuidado compartilhado. Construir 

uma UBS nova ou um hospital de pequeno porte, também não.  

Vira e mexe, e voltamos ao plano do instituído. Segundo Feuerwerker, 2020, 

há também uma tendência na padronização dos arranjos organizativos da atenção, 

desconsiderando contextos e acumulações locais. Para superar esse vetor, é preciso 

sair da burocracia e da repetição dos modos hegemônicos do cuidado. Extrapolar a 

clínica centrada nos núcleos profissionais. Reconhecer que todo mundo faz gestão. A 

disputa é inerente ao trabalho vivo e a negociação necessária para um cuidado mais 

compartilhado. Extravasar e novamente interrogar - agora, o texto das políticas. NASF 

somente se produz como equipe transdisciplinar se tem construção e espaço de EPS 

para. Do contrário, é o ajuntamento de pessoas, cada uma dialogando desde o seu 

saber/ conhecimento nuclear.  

Quais são os arranjos organizativos que estamos produzindo? Será que eles 

dão espaço para as necessidades de modo ampliado? Será que reconhecemos que 

essa produção é viva, feita à quente e não somente aprisionada em um documento/ 

texto de uma portaria/ normativa? 

Com as demandas “caindo no colo” dos gestores a todo momento, a lente de 

aumento utilizada para produzir gestão do cuidado e planejamento - pela integralidade 

ou pelo acesso - interfere nas estratégias, produzindo valores diferentes. Pode 

favorecer invenções, novidades e muita criatividade no mundo do trabalho ou a 

repetição dos modos burocráticos de cuidar.  
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No furor do cotidiano com gestores e equipes, fui experimentando tanto as 

regularidades de uma atenção básica normativa - mais do mesmo -, como a saúde 

mental agenciando e provocando soluções criativas pautadas na diferença. Esta 

última parece convocar a fabricação de dispositivos para a gestão do cuidado a partir 

de diferentes pontos - no campo da saúde e também “extra-muros”.  

 

2.4.1. Regularidades e repetições nos modos de cuidar 

 

Na dobra trabalhadora-gestora-usuária do SUS, tenho uma mania que talvez 

seja considerada peculiar para alguns: em minhas viagens pelas cidades brasileiras 

costumo reparar e perguntar sobre os equipamentos de saúde de cada lugar e seus 

arranjos. Chega a ser emocionante ver como o SUS está em todos os lugares, por 

meio, principalmente da rede básica (e suas atividades individuais, coletivas, de 

vigilância e imunização) e da vigilância. Tem UBS que divide o espaço com um pronto-

atendimento, UBS que trabalha com uma equipe mínima, outras possuem uma equipe 

mais ampliada, UBS que tem polo de atendimento nos distritos e áreas mais distantes, 

UBS pequena que quase passa despercebida, outras com espaço planejado para um 

equipamento de saúde, arranjos singulares como as UBS fluviais, UBS em distritos 

sanitários indígenas e quilombolas etc.  

É por estar presente de ponta-a-ponta neste país que a rede básica 

supostamente seria um lugar nobre em cada município. Mais ainda nos pequenos, 

englobando distintos arranjos para produzir cuidado frente à multiplicidade de 

necessidades. Carrega em sua construção uma aposta bem importante de fazer 

chegar o cuidado mais próximo a todos, cuidado territorializado, que articula ações 

individuais e coletivas de forma a produzir potência e continuidade do cuidado, 
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dialogando com o conceito ampliado de saúde e as singularidades de cada contexto 

(MERHY et al, 2019).  

Além disso, em termos de política, a rede básica é colocada como a “principal 

porta de entrada no SUS”, "ordenadora/ coordenadora do cuidado”. Palavras fortes 

que merecem uma discussão à parte, a qual não aprofundaremos aqui. No entanto, 

uma breve pontuação é necessária: em suma, Merhy, Feuerwerker e Cecílio e outros 

potentes autores fazem um debate importante que leva em consideração as redes 

vivas que cada usuário faz diante das necessidades que lhe fazem sentido, ainda que 

sob influência das forças do mercado e do consumo de serviços, por exemplo; do 

papel de cada ponto de atenção como corresponsável na produção de uma cadeia de 

cuidados em saúde que visa a integralidade e o acolhimento do usuário, ainda que a 

AB não tenha sido a sua “porta de entrada preferencial”;  e, a coordenação dos atos 

produtivos em saúde como função de gestores e trabalhadores do SUS por meio da 

construção de estratégias para a gestão do cuidado de modo compartilhado. Se todos 

governam e fazem gestão, de certa forma todos coordenam, inclusive usuários, ainda 

que seu protagonismo muitas vezes não seja reconhecido pelas equipes.   

Tanto nesses pontos que destaquei acima, como resgatando as experiências 

do campo de pesquisa e no trabalho no SUS, percebo que o lugar crucial para 

produção de novidade  - esse encontro do SUS com os usuários - ainda está muito 

aprisionado pela repetição nos agires e fazeres em saúde. Em alguns municípios 

mais, em outros um pouco menos, dispositivos de gestão do cuidado costuram 

possíveis. No entanto, há uma regularidade, ainda que sutil, que paira no cuidado e 

(pouco) incomoda. 
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Em cena: Cotidiano 

 

Após a reunião de equipe, Cintia, a enfermeira da ESF/UBS Flores, me leva 

para conhecer a unidade. Estacionamento, sanitários, sala de reunião de equipe, copa 

- pausa para um cafezinho. Corredor, divisória. Consultório, recepção, sala de 

enfermagem e procedimentos, mais consultórios, sala de grupo, sala de espera de um 

lado, dois consultórios e uma sala de espera do outro lado. No meio daquela manhã, 

usuários se dividiam em cada espaço a esperar. Alguns, sentados. Outros, em pé, na 

fila da recepção. 

- Moça, tem médico pra hoje? 

- Já acabaram as vagas pra hoje. Tenta amanhã bem cedinho.  

Cintia explica que as vagas que sobram ainda são distribuídas para quem 

chega primeiro. O acolhimento vira triagem para aferição dos sinais e sintomas pelo 

técnico de enfermagem. A depender do caso, tem que negociar com o médico para 

atender.  

- A gente faz alguns grupos lá no estacionamento, principalmente de 

manhãzinha, quando o sol ainda deixa. Também usamos a sala de reunião ou 

aquela salinha ali, que é maior.  

- E que grupos estão acontecendo atualmente? 

- Ah, tem o dos hipertensos e diabéticos…a gente convoca principalmente 

aqueles com exames alterados e o doutor faz uma palestra antes e depois vai 

chamando um por um para consultar. Tem também o de tabagismo e o de 

gestantes, em parceria com o NASF. E a Fernanda junto com duas ACS vão 

começar semana que vem um grupo de caminhada. 

Toca o celular de Cintia. Era Fernanda, perguntando se poderia buscá-la para 

acompanhar um atendimento domiciliar. A visita não programada logo entrou na 

agenda da enfermeira.  

- Aqui é assim, precisa ser gerente, enfermeira, fazer visita. Pau pra toda obra. 

Rimos. 

 

Para o diálogo e reflexão sobre as regularidades nos atos produtivos em saúde 

trazidos à cena por meio de narrativas verossímeis, tomarei os escritos de Merhy et 

al, 2019 e Feuerwerker, 2020 como os principais intercessores. Ambos fazem uma 

análise sobre a rede básica brasileira, apresentando forças-valores que se constituem 

no emaranhado campo da micropolítica, as apostas e os dispositivos que ampliam ou 

diminuem a potência cuidadora nas experimentações vivas e no texto das políticas. O 

primeiro artigo aborda cinco forças-valores: trabalho, território, governo de si e do 
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outro, clínica-cuidado e trabalho em equipe que fazem bastante conexão com o 

mergulho na rede básica no campo.   

Sob a força governo de si e do outro, há uma tensão posta o tempo todo: AB 

como cuidado territorial próximo à singularidade dos viventes e também operando 

para controle dos seus corpos. Cuidado que pode ser produzido numa lógica 

disciplinar, cerceando e agenciando os trabalhadores para atuarem na centralidade 

das tecnologias dura e leve-dura, acirrando as disputas com os usuários, que também 

governam. Ou, a produção de abertura para o acontecimento, para o trabalho vivo em 

ato que se dá no encontro entre usuários e trabalhadores e desterritorializa, sendo 

permanentemente atravessada por outras forças (Merhy et al, 2019).    

Colocando as vivências do campo na lente de aumento, é perceptível que o 

planejamento local desconsidera a pluralidade do território e se organiza através de 

agendas prontas, programáticas, sem espaço para escuta - a recepção já avisa que 

“não tem vaga”. Ou seja, há uma barreira instituída desde a entrada do serviço, com 

pouquíssimo acolhimento para as necessidades, traduzidas pelas equipes como 

“demandas dos usuários”.  

O acolhimento não é operado na caixa de ferramentas como uma tecnologia 

de cuidado que transversaliza a todos e não por um núcleo apenas. Ele é traduzido 

como um espaço físico, centrado nos aspectos biológicos do adoecimento e é 

atribuição somente de determinadas categorias, como a enfermagem, principalmente.  

As equipes de estratégia de saúde da família (eSF) são de composição mínima 

- médico, enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem e ACS - de acordo com a PNAB. 

Nos municípios pequenos foi possível encontrar unidades com inclusão de outras 

categorias profissionais-especialistas, como ginecologistas, pediatra, clínico geral, 

cardiologista, neurologista, psiquiatra, ortopedista, psicólogo, nutricionista. Isso não 
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significava que houvesse uma produção de comum entre estes trabalhadores. Pelo 

contrário, a atuação estava aprisionada à clínica, ao núcleo de conhecimento técnico-

específico, com pouco diálogo com o cuidado transversal - um dos eixos da força-

valor clínica-cuidado e da força-valor trabalho em equipe. Era operada e ensejava 

mais um ajuntamento de pessoas do que a potencialização do cuidado.  

 

Em cena: Dona Quitéria 
 

Chegamos na casa de Dona Quitéria. Com seus 92 anos, nos cumprimenta 
sorrindo da varanda da casa ao escutar a nossa voz. Sentada em sua cativa cadeira 
de praia, pernas esticadas e apoiadas em um banquinho que tentava equilibrar uma 
almofada. Cachorro espichado de um lado e um bisneto correndo do outro, a nora nos 
recebe para a visita. Após uma internação de longos dias por uma infecção urinária, 
recuperava-se em casa, bastante desanimada pela dificuldade de se locomover, a 
visão turva, e pela ferida que insistia em não cicatrizar. Enquanto a fisio conversava 
com Ingrid sobre Dona Quitéria, Cintia se aproxima da senhora que há tanto tempo 
acompanhava pela UBS.  

Conversa vai e vem. Troca curativo, enquanto a nora acompanha passo-a-
passo as orientações. Hora de levantar e sentar, puxa o ar, solta o ar. Chama o bisneto 
para ajudar na terapia. Ele brinca e ri, enchendo de graça o rosto cansado de Dona 
Quitéria.  

Ingrid cochicha com a enfermeira que não vem sendo fácil nos últimos dias. 
Seu esposo chega tarde do trabalho e os demais filhos da senhora pouco se dispõem 
a ajudar. Consegue contar apenas com sua filha, que também é manicure e tem 
alguns horários mais livres.  

Cintia deixa com a nora alguns insumos para os cuidados dos próximos dias e 
combina uma nova visita com a fisio.  

- Vou pedir pra ACS passar aqui ainda essa semana pra saber como Dona 
Quitéria está. E qualquer coisa, me procure lá na UBS também.  
No retorno à unidade, Cintia e Fernanda discutem a situação. Nora 

sobrecarregada, conflitos familiares evidentes. Indagam se seria o momento de 
envolver outros profissionais. Assistente social, psicóloga? Talvez.  

- Vou discutir em reunião de equipe, quem sabe uma visita também com o 
doutor. Veja com a Tati o que ela acha e combinamos. 

- Combinado! 
 

Os espaços de reunião de equipe também são atravessados pelas forças-valor 

da clínica, do governo da vida do outro, do território reduzido ao espaço geográfico. 

Os casos de saúde mental - que geralmente “pegam no fígado” - e outros que afetam 

os trabalhadores foram os que mais agenciaram a força-valor trabalho em equipe e 
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transbordaram à força-valor cuidado, possibilitando atuar na singularidade e 

colocando os trabalhadores “para rebolar” com invenções no mundo do cuidado.  

Situações estas que mobilizaram um diálogo entre as clínicas e, em determinados 

momentos, a produção de respostas articuladas às necessidades com planos de 

cuidado mais compartilhados e coletivos, tendo o NASF como um agenciador 

importante.  

Em relação ao ACS, há um empobrecimento do seu papel comunitário e 

misturado às necessidades e singularidades, que lhe possibilitaria extrapolar para os 

territórios existenciais. A sua principal atividade, a visita, está burocratizada e 

capturada por um “check-list” de doenças, condutas e prescrições e reduzido ao aviso 

sobre agendamento de consultas e entrega de medicamentos - isso como efeito da 

PNAB e da força medicohegemônica, em composição com outras. Por vezes a captura 

é tão intensa que, ao perguntar a alguns ACS sobre quais as potências daquele 

território que eu estava conhecendo, a resposta imediata era: “Aqui só tem bar e 

igreja”. Não conseguiam ver outras produções, ofertas e lugares.  

Curioso que circulava um discurso de que “os ACS são muito difíceis, não 

cumprem o que deveriam fazer”. Corpos que tendem a ser docilizados pela chamada 

“equipe técnica”, pois seria ela a detentora do saber/ poder. Mesmo em lugares em 

que os ACS possuíam formação superior, os convites para atuarem junto com os 

demais trabalhadores concetravam-se no burocrático - preenchimento de presença 

dos usuários no grupo, anotações etc.  

Há uma cobrança excessiva sobre a produção e as visitas, porém os ACS são 

pouco protagonistas e parecem não se sentir “autorizados” a assumir outras atividades 

- como grupos junto com a comunidade. O fazer-saber-viver do ACS parece ser visto 

como “inferior”, não transborda em toda a sua potência.   
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Entretanto, no cotidiano, muitas foram as situações em que o radar sobre os 

casos complexos foi acionado por eles. Dentre estas, a sinalização de mensagens de 

um usuário sobre o desejo da morte, os casos de violência intrafamiliar, a relação junto 

às famílias que acompanham com um vínculo potente que movimenta atos 

cuidadores. Outro ponto que chamou atenção foram os grupos de whatsapp e o uso 

das redes sociais para combinar atividades com usuários. Vínculo que faz 

borramentos entre as redes vivas e a captura do trabalho vivo.  

A proximidade com a comunidade nos pequenos municípios favorece o vínculo, 

a disponibilidade e a porosidade. Tem na informalidade das relações uma maior 

facilidade de se encontrar com a institucionalidade. Em cidades maiores isso às vezes 

fica bem mais difícil. Mas favorecer não significa materializar... 

Falta potencializar as ofertas inserindo de fato os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) no campo do cuidado e das práticas que não se restringem  aos 

profissionais -  ao fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro  etc. A força-valor do 

mercado-corporativista modulando a clínica reforça essa delimitação com justificativas 

do que caberia a cada núcleo profissional, similar ao “ato médico”, virando, na práxis, 

quase que um ato segmentado para as demais profissões. Vale enfatizar que essas 

práticas de cuidado não são exclusivas a nenhuma formação, se constituem como um 

campo transversal ao cuidado em saúde, pertencendo a todos!  

As ofertas de cuidado também estão prontas a priori - e um a priori pobre - 

principalmente centradas nas consultas médicas individualizadas e nos grupos por 

ação programática ainda presos ao corpo biológico, à medicalização e à 

medicamentalização -, nas ações educativas que buscam regulamentação da vida, 

orientadas à necessidade de mudança de estilo de vida e comportamento, 

deslegitimando o modo de andar a vida de cada um.   
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Cuidado ainda preso na clínica, mesmo com equipe multiprofissional, embora 

ela interrogue e amplie sua caixa de ferramentas pela circulação que faz e pelos 

encontros na rede. Como efeito, a equipe multi operava como dispositivo de gestão e 

fabricava dispositivos para gestão do cuidado.  

 

Em cena: Dos causos de cada dia 
 

Na porta transparente daquela pequena unidade de uma equipe só, um 
informativo orientava quem ali estivesse para retornar em duas horas. Quase que 
ocupando todo o corredor, cada trabalhador garante seu assento para o início da 
reunião. A enfermeira puxa o primeiro assunto, agentes comunitárias comentam sobre 
alguns “causos” da semana, a médica pede para remarcar alguns usuários. Alguns 
casos preocupando a equipe, como o da Sra. Márcia, da microárea X, que sofre com 
as ameaças do marido.  

- Outro dia mesmo, estava fazendo visitas nessa rua e escuto uma gritaria em 
uma casa. Como eu acompanho eles há muito tempo, entrei lá e pedi que ele 
se acalmasse e soltasse a faca. Quando eu páro pra pensar, nem acredito no 
que fiz! Gaguejava Isabel, uma das agentes comunitárias da ESF/UBS do 
Encanto.  
E continuava:  

- Bom que a doutora ainda foi lá depois. Parece que essa semana foi mais calmo 
por lá. A Márcia tem muita confiança na gente e o Seu Edvaldo também.  
 

Há um grande controle dos modos de cuidar reproduzido por toda a equipe. 

Entretanto, o contexto do município pequeno parece favorecer alguns movimentos 

mais porosos pela proximidade “da vida como ela é” e seus viventes, traduzida na 

flexibilidade e incorporação de algumas estratégias que não estavam a priori na 

agenda do profissional.  

Alguns exemplos são as visitas domiciliares realizadas pela enfermeira, como 

na cena apresentada acima, ou mesmo de outros trabalhadores, como médico, ACS, 

que estavam “fora da rotina do dia”. Essas apostas ainda parecem ser mais 

singularizadas, ou seja, a depender da unidade, as referências para a comunidade e 

para a própria equipe vão se modificando, ora centrado na enfermeira, ora no ACS, 

ora na médica. A caixa de ferramentas individual de cada trabalhador, com sua 
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história, vivência, formação, experimentação pode ajudar a tensionar e a promover 

disponibilidade e porosidade nos encontros vivos do cuidado. A formação de uma 

médica generalista em medicina de família que aprendeu a fazer o manejo em saúde 

mental, ampliava o cuidado em um território rural, distante das referências de urgência 

e emergência e da atenção especializada.   

Quem também traz um pouco mais de novidade é a equipe multiprofissional/ 

NASF ao utilizar a EPS como ferramenta para a gestão do cuidado junto às equipes, 

problematizando a complexidade do cuidar e da ampliação de ofertas de cuidado com 

convites outros - que podem favorecer encontros mais porosos e orientados às 

tecnologias leves/ relacionais. Essa equipe faz uma diferença radical à amplificação 

do cuidado, entretanto o Ministério da Saúde (MS) não parece compreender dessa 

forma. Desde 2019, o MS fez a mudança do nome da equipe NASF para equipe 

multiprofissional, suspendeu o financiamento e deixou a cargo dos municípios os 

arranjos organizativos e sustentação das equipes multiprofissionais de apoio por meio 

da publicação da Portaria n. 2.979, de 12 de novembro de 2019 (BRASIL, 2019).   

Em relação à rede básica, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

(BRASIL, 2011) ao estipular um desenho organizativo único, desconsiderando a 

complexidade territorial brasileira, agenciou a criação de equipes mínimas que não 

necessariamente servem às necessidades locorregionais. Na maioria dos lugares e 

nos municípios pequenos isso fica bastante evidente. A ampliação da equipe é 

fundamental para fabricar outras aproximações, bem como a ativação de dispositivos 

que ampliam a escuta e visibilidade sobre os modos de existências e os fluxos 

desejantes dos viventes, tal qual a EPS, o acolhimento, o apoio matricial e em rede. 

O próprio conceito adotado de território faz interferências, por enquadrá-lo em uma 
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área física, delimitada. Onde cabe a produção das vidas e suas memórias de 

resistência e construção? 

Ao olhar para o território como uma área definida pelas fronteiras geográficas, 

coloca-se a chancela de destituir o usuário o seu direito de realizar o 

acompanhamento na UBS quando considerado “fora de área”. Em municípios 

pequenos, o território do cuidar também precisa ser expandido para outros territórios, 

os arranjos precisam ser compartilhados e o processo de regionalização seria 

fundamental para fortalecer e instituir estratégias no plano regional.   

Ao invés de fazer a discussão pelo modo como estamos (re)produzindo o 

cuidado, o Previne Brasil (BRASIL, 2019), atual política de atenção básica, captura 

ainda mais o trabalho vivo e aposta no governo do outro segundo lógicas neoliberais 

de viver. Está pautado numa lógica de indicadores programáticos, na ótica da doença, 

que não agenciam cuidado, mas cumprimento de metas vinculado ao financiamento. 

Movimento este que incide fortemente nos projetos de saúde locais, enquanto políticas 

institucionais que irão governar as vidas, os viventes e os serviços de saúde.  

Além disso, fere o princípio da universalidade ao vincular o cálculo dos 

indicadores ao número de pessoas cadastradas. Essa orientação é bastante 

equivocada, pois estimula os municípios a não realizarem o cadastro da população 

excedente do território, com receio de interferir nos indicadores, levando a diminuição 

do repasse federal. A remuneração é por população cadastrada e não mais per capita 

universal.  

Como reforça Feuerwerker, 2020, o Previne Brasil foca o trabalho na lógica 

procedimental e dos aspectos clínicos, reforça o modelo médico hegemônico e 

despreza as atividades coletivas, a potência do papel dos ACS, o olhar sobre o 

território e a pluralidade dos modos de existir. É como se fosse uma “cesta básica” 
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bem reduzida para a população mais pobre, pois os demais ficariam potencialmente 

sob a lógica de mercado.  

Complicado, pois, a produção de resistência em municípios pequenos para 

fazer SUS precisa sustentar modos e estratégias de operar a gestão do cuidado no 

plano municipal e regional com muita cooperação, articulação e apoio. Com a SES 

ausente do papel de coordenação e suporte regional, o apoio COSEMS abarca quase 

que toda a responsabilidade em mobilizar no nível local os gestores municipais. Os 

gestores-professores e principalmente gestores-negociadores- construtores também 

são fundamentais nesse aspecto.  

Como pontua nossa intercessora Feuerwerker, 2020, a PNAB/ Previne Brasil e 

PMAQ enquanto políticas reproduzem e reforçam as regularidades homogeneizantes 

e capturantes na AB, valorizando o plano da formalidade e esvaziando e 

burocratizando os conceitos e dispositivos, sem disparar processos de EPS.         

Em relação à Atenção Especializada (AE) e hospitalar em pequenos 

municípios, há pouca novidade quanto ao processo de trabalho e cuidado, ainda 

centrado nas tecnologias dura e leve-dura.  

 

Em cena: Toda quinta ele faz tudo sempre igual 
 

Mazé conhecia cada poeira daquele asfalto quente. Há anos trabalhando na 
região, acompanhou as muitas mudanças daquele canto de mundo ensolarado e 
banhado por rios e cachoeiras escondidas. Viu a cidade crescer, outras pediram 
divórcio e algumas se apequenaram no seu cotidiano. Estava ali antes de SUS ser 
SUS. Acompanhou a construção das primeiras UBS, ambulatórios e de alguns 
pequenos hospitais, criados a depender do prefeito e do secretário de saúde local. 

Acompanhou, por exemplo, a chegada do novo hospital que virou referência 
para o nascimento dos pequenos rio-douradenses. Antes, as mulheres se deslocavam 
até a cidade vizinha, Martinópolis.  

- Foi o doutor Luís que conseguiu convencer de trazer um hospital pra cá. Mas 
ele não acreditava em parto normal, não. Falava que tinha muito risco. Foi uma 
briga. 

- Então ninguém nasce aqui de parto normal? 
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Cintia, que acompanhava a conversa, dizia que poucas eram as mulheres que 
faziam o parto natural.  

- Tem que querer muito mesmo! Das minhas gestantes, só uma e olhe lá! Ela 
quase desistiu por conta desse vai e vem na estrada até outra cidade. 

- O bom é que toda sexta-feira a gente já sabe quem nasceu e quem morreu na 
cidade, porque o carro de som anuncia! Completava Tarsila, ACS da ESF/UBS 
Flores, rindo. 
Sem controlar a testa enrugada, Liz entreolha as colegas e Mazé logo sacia a 

sua curiosidade: 
- É que em Rio Dourado, as crianças só nascem às quintas-feiras, dia em que o 

médico vai ao hospital! 
 
 

A força-valor clínica e força-valor governo do outro estão fortemente presentes 

nos arranjos organizativos e no trabalho das equipes da atenção especializada e 

hospitalar. Trabalho cartorial, fragmentado, com pouco apoio e articulação em rede. 

Mesmo inseridos nas UBS, como nos municípios pequenos em que mergulhei, há um 

diálogo informal entre os pares que não necessariamente ressoa a produção de um 

cuidado de fato compartilhado. Até para nascer à luz do parto humanizado, normal, é 

preciso desburocratizar e desconstruir conceitos e narrativas de uma ciência 

hegemônica e de uma lógica de mercado que atropelam o governo de si dos usuários.  

Para fabricar modos outros de cuidado na rede básica, com vistas a 

desconstruir e problematizar as regularidades capturantes que persistem, mesmo 

sendo invadida pelas vidas que florescem no território, são necessários dispositivos. 

Na atenção especializada e hospitalar isso não é diferente! É fundamental a criação 

de dispositivos de gestão do cuidado que mobilizem e chacoalhe a repetição dos 

agires e saberes em saúde sob a força necessidades.  

Alguns aprendizados visíveis no campo na relação a AE e hospitalar foram 

produzidos a partir da regulação, da saúde mental e da atuação do Ministério Público 

como dispositivos cruciais à produção de diferença e aproximação: entre cuidado no 

CAPS e hospital na atenção à crise aguda; cuidado domiciliar entre eSF e equipe de 
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um pronto-socorro municipal; e, a reorganização do processo de regulação tomando 

a fila de espera como analisador para revisão dos fluxos e protocolos de acesso, 

mudança do processo de trabalho de algumas equipes como do ambulatório de 

fisioterapia, negociação junto ao DRS para acesso a algumas especialidades, 

sinalização às eSF sobre os usuários que recebiam alta do acompanhamento 

ambulatorial regional com psiquiatria.   

Estes dispositivos serão explorados adiante. Antes, uma breve análise e 

reflexão sobre como a saúde mental parece desterritorializar intensamente o cuidado 

no cotidiano e, nas experiências citadas, mobilizar agires mais potentes e cuidadores.  

 

2.4.2. O cuidado em saúde mental que mobiliza e interroga 

 

Na tessitura desta cartografia, a saúde mental sempre foi um disparador 

importante em todos os cantos que eu circulava. Vira-e-mexe, algum caso saltava aos 

olhos - tanto no plano municipal, como no regional. Pelo tema da saúde mental que 

“pega no corpo”, por requerer trabalho vivo e produção do cuidado à quente, pelos 

dispositivos que podem aumentar a potência de vida, pelo encontro ser preenchido 

pela micropolítica do cuidado e por perceber o seu efeito no corpo de cada um ali 

presente. 

A loucura se esparrama e se expressa em divergentes fluxos de intensidade e 

corpo sem órgãos. Transversaliza. Desmonta “a prioris”. De fato, o (des)cuidado em 

saúde mental causa incômodos, estranhamentos, desterritorializa. Em direção à vida 

ou para a produção de morte? Depende. Mas, mobiliza.  

Em alguns momentos, o cuidado em saúde mental seguia o modus operandi 

similar à rede básica, agindo pela repetição. Dentre eles, os usuários que realizavam 
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o acompanhamento ambulatorial com o psiquiatra e psicólogo em um pólo de 

referência regional, ainda bastante fragmentado e marcado pela medicalização e 

oferta medicamentosa.   

Aos usuários em situação mais gritante, havia um debate na equipe, 

discordâncias, concordâncias e movimentação em rede: o louco, louco muito louco, o 

jovem que tentava suicídio, casos que não passavam despercebidos nos pequenos 

municípios. Faço um paralelo com um curta-metragem chamado “O Solitário Anônimo” 

que narra a história de um homem, idoso, que decide parar de se alimentar e vai para 

a rua à espera da morte. Se ele fizesse isso em um grande município, provavelmente 

se somaria às muitas vidas invisíveis, aos “homens infames” de Foucault, 2003, 

desapareceria e talvez fosse deixado morrer. Como deslocou-se a um município 

pequeno, ganhou visibilidade, seja pelo "incômodo" em se deparar com uma pessoa 

em situação de rua, seja pela aposta no resgate de sua vida.  

A saúde mental pode movimentar bastante a rede e os trabalhadores, agenciar 

apoio mútuo, articulação entre as equipes e serviços e criação de dispositivos. Mas, 

há também (des)cuidado orientado pela tecnologia leve-dura e culpabilização do 

usuário, principalmente quando relacionado ao uso de álcool e outras drogas.  

Fomos percebendo ao longo desta cartografia que o modo de produção da 

política de saúde mental e as vizinhanças que ela faz com outras políticas operam 

frequentemente como um dos efeitos mobilizadores ao cuidado, ou ao menos, à 

reflexão e estranhamento.   

 

Em cena: Mas eles não aderem….. 
 
 Fernando é nascido e criado em Rio Dourado. Teve uma filha do primeiro 
casamento, agora com quinze anos. Há algum tempo, o conselho tutelar acompanha 
a família. A suspeita era de violência e falta de cuidados com a menina, Maria o nome 
dela. Ficava sozinha a maior parte do dia, responsável pelas tarefas de casa e da 
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escola, assim era o que diziam. A referência materna estava ausente há muitos anos. 
Eram somente Maria e seu pai Fernando. Visitas do conselheiro tutelar, equipe ESF 
acionada para acompanhar o caso, encaminhamentos feitos. Escola e conselho de 
olho em Maria. Fernando na mira do conselho e aguardado pelo CAPS Álcool e 
Drogas do município vizinho, Martinópolis. Luana, assistente social do NASF, recebe 
a informação de que Fernando tinha muitas faltas no CAPS AD, o conselho pede sua 
ajuda. 
 Luana prontamente faz contato com a gerente do serviço e combinam de 
discutir o caso em reunião de equipe. Quinta-feira de manhã, e ela estaria lá. 
 Prontuário da ESF na mão, caderneta a postos, trinta quilômetros de asfalto e 
poeira rodados. A reunião inicia com uma breve passagem de plantão, até chegar em 
Fernando, o primeiro caso do dia. “Alcoolista, aparentemente demonstrou interesse 
em participar das atividades com a equipe, veio algumas vezes, mas não consegue 
ter uma continuidade”. 

- Sim, já faz dias que ele falta, tivemos que notificar o conselho. 
- Aqui no prontuário diz que ele exigia da menina que fizesse as coisas em casa 
e que ficava muito tempo sozinha. Também não sabemos se está bebendo ou 
não. 
- Então, o problema é que ele voltou a trabalhar lá na plantação de laranja e 
sempre justifica que está difícil conseguir que a empresa libere antes…. 
- Também não sabemos se ele chegou a explicar sobre sua situação, o 
emprego é meio recente…. 
Luana conta à equipe que por um tempo Fernando teve bastante dificuldade 

nos cuidados com a filha, algumas suspeitas de negligência. Bebia bastante. 
Intervenção pelo conselho tutelar. Tentativas de compor uma rede de apoio com avós 
paternos, conversas com Fernando, articulação com escola, ESF e NASF. 

- É uma boa notícia que ele voltou a trabalhar! Mas talvez fique difícil ele 
acompanhar aqui, pela distância.  
- Fica complicado mesmo...até porque a gente montou o PTS dele, não dá pra 
fazer apenas metade do que foi proposto. Isso sempre foi uma questão com 
ele e com outros usuários também… vem na consulta, pegam a prescrição, 
mas não aderem as atividades.  
- E se a gente entrar em contato com o RH da empresa? Talvez ajude ele a 
fazer o acompanhamento aqui… 
- É, parece uma boa! 
Luana aquietou-se por um tempo, expressão pensativa. Quando parecia que a 

estratégia de cuidado estava definida, transbordou. 
- Gente…. Não me parece legal entrar em contato com o trabalho dele. Vai 
saber como ele tá lidando com isso lá… não é um assunto tranquilo para falar 
abertamente, né?! Fico com receio de acabar prejudicando ele.  
Silêncio total por alguns segundos. Luana propõe fazer uma visita junto com a 

ACS em algum horário que Fernando esteja em casa. E ao retomar a conversa com 
a escola, talvez outras pistas possam surgir por lá. Todos aceitam. A reunião 
continuou, aproveitando a presença de Luana para discutir outros casos de Rio 
Dourado. Fernando na berlinda, à espreita da alta por não adesão. 
 

 Nos contextos do uso de álcool e outras drogas, as forças de regulamentação 

e controle da vida e da moralidade agiam intensamente nos corpos-viventes. Era 
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evidente que o juízo moral atravessava as discussões e planos de cuidado das 

equipes, alguns agindo com mais afinco e outros fazendo alguma ponderação. Mesmo 

com as equipes elaborando estratégias e projetos voltados à ampliação de ofertas de 

cuidado no território onde atuam, o agir na perspectiva da redução de danos não era 

tão óbvio assim. Pairava mais no discurso formal que na práxis.  

Interessante que, em alguns lugares, a própria equipe de saúde mental do 

CAPS AD era a que mais rechaçava o usuário, sob a argumentação de que ele não 

topava o cuidado. Alta por  não adesão na lógica culpabilizante, afinal, “a gente só 

pode ajudar quem está disponível para”. Um discurso que ignora o outro como 

interlocutor, suas questões e circunstâncias, que desconsidera as situações de 

vulnerabilização que interferem intensamente no sofrimento psíquico e no uso de 

substâncias psicoativas, que precisam ser compreendidas para além de sua 

criminalização.  

Em outra experiência de acompanhamento com equipe de saúde mental no 

próprio município pequeno, apesar dos esforços na amplificação do cuidado, era 

presente a narrativa da criminalização do uso de drogas, com discursos 

estigmatizantes e naturalizados.  

Reforça-se a criminalização da pobreza e a medicalização do sofrimento da 

vida numa sociedade com radical desigualdade, racista, com dois pesos e muitas 

medidas. Corpos-alvo, na mira dos conselhos tutelares, na mira das internações 

compulsórias, na mira da destituição familiar. As faltas, as dores, os descuidados, as 

não aberturas que teve ao longo da vida não ganham holofote.  

 Como todas as políticas, mas com grande tensionamento neste momento,  a 

política de saúde mental  no campo do álcool e outras drogas está em plena disputa, 

principalmente em um governo que atua pela internação compulsória, pelo 
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aprisionamento, pelo deixar e fazer morrer, pura necropolítica. A redução de danos 

precisa ser SUStentada a todo momento, no fio da navalha. Muita EPS, muito corpo 

e porosidade de gestores e trabalhadores para suportar e construir junto com o usuário 

um cuidado com caminhos possíveis, que realmente façam sentido.  

O que pude ver e sentir é que os serviços ainda organizam o seu processo de 

trabalho e as ofertas de cuidado baseadas nas suas expectativas e desejos com 

predomínio de apostas na lógica da abstinência. Colocar na lente de aumento o 

usuário no centro do processo exigiria trabalho vivo na ótica de suporte a crise, do 

desconforto, do sofrimento intenso, e todo um contexto de vulnerabilização que 

geralmente percorre estes corpos-viventes. Fabricar ofertas usuário-centradas é agir 

pela tecnologia-leve. Até onde suportamos? Até onde temos suporte? 

Municípios pequenos precisam de apoio e suporte regional ao fortalecimento 

da RAPS, inclusive para produzir reflexão e acúmulo pelas experimentações em ato 

que faz. Acompanhei alguns encontros em um dos DRS numa tentativa de resgate do 

Grupo de Trabalho da RAPS, porém ele se manteve por pouco tempo. Ainda que 

tenha dado pistas sobre as necessidades de cada município e suas experimentações 

vivas, foi invadido pelas agendas do setor de planejamento, da judicialização, das 

demandas estaduais, como já havia acontecido em outras ocasiões. Ainda que a 

experiência de formação deste espaço tenha sido breve, era perceptível o quanto a 

conversa sobre o mundo do trabalho faz a diferença. Perguntas-faíscas que mobilizam 

e possibilitam o falar, questionar, compartilhar vivências, desafios, para além das 

pautas verticalizadas. Apostas claramente diferentes foram ganhando visibilidade - 

sobre os arranjos, dispositivos, conexões, mobilizações. Dentre elas, o modo como 

um município de pequeno porte, ainda que com recursos e equipamentos mais 

limitados quando comparado ao vizinho, foi produzindo arranjos na saúde mental e 
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uma interface com o ministério público. Mais uma pista sobre as invenções a quente 

e possíveis dispositivos de produção de rede que me interessavam olhar. Ao 

desmanchar-se o espaço, sobrou aos gestores o movimento individual de cada um 

para a troca de saberes e vivências. 

Apesar de haver  casos que agenciam o desconforto intenso dos trabalhadores 

e gestores, as situações de sofrimento psíquico e loucura parecem desterritorializar 

as equipes de outras formas, agenciam mais interrogações, articulações e cuidado. 

 

Em cena: Refúgio  
 

Aos poucos as pessoas foram chegando e se acomodando nas cadeiras 
vermelhas dispostas em um quase círculo. Jovens e adultos de várias idades e 
crenças estavam lado-a-lado naquele espaço da Secretaria Municipal de Saúde de 
Rio Dourado, a convite da equipe do NASF.  

Após uma rodada de apresentação e explanação pelos profissionais de saúde 
sobre o objetivo do encontro, algumas histórias começaram a brotar. O tema: 
setembro amarelo. Pessoas da comunidade, muitos vinculados a alguma religião - 
católicos, cristãos, evangélicos, espíritas, espiritualistas – compartilhavam como 
estavam lidando com o sofrimento psíquico junto aos seus. A depender da instituição 
religiosa, a (in)existência de espaços mais ou menos porosos à escuta, ao sofrimento, 
à loucura. Os “corpos anormais” não passavam despercebidos, ainda que calados 
fossem.  

Vários foram os relatos de pessoas que buscavam apoio na fé para lidar com 
suas angústias. Em alguns grupos de jovens e de casais, essas questões apareciam 
e viravam tema para conversa.  Fazia diferença o modo como cada líder religioso 
lidava com a palavra e a escuta. 

Alguns ali tinham múltiplos papéis. Eu-pastor, eu-trabalhador, eu-comerciante, 
... E isso produzia uma certa afinidade e legitimação de uns, e obstáculo para produzir 
conversa com outros. “Coisas de cidade pequena”, diziam alguns. 

Durante a reunião, o movimento de jovens trazia fortemente questões que vira 
e mexe atravessavam seus encontros. A situação mais recente fora de um amigo que 
havia tentado suicídio em casa após sinalizar muitas vezes um pedido de ajuda. Ele 
fora confidente de uma das jovens que se emocionava em partilhar a sensação de 
impotência e mãos atadas quando tentava convencê-lo a procurar ajuda: “Mas ele era 
relutante e não conseguia enxergar outros caminhos”. Olhos marejados, o amigo 
prontamente a abraça. Um suspiro fundo.  

Carlos era gêmeo de Luís. Havia mudado há três anos para Rio Dourado com 
os pais, já idosos. Luís morava há muitos anos fora do país. Carlos, desencantado 
após uma separação conflituosa, decidiu migrar da capital ao novo município. “Ele era 
um moço vistoso, trabalhador, cheio de vida. Algo o fez perder aquele brilho nos olhos. 
Não sei se foi o término do casamento ou porque estava desempregado. Na realidade, 
a gente nunca sabe, né?!”.  
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“Ele falou algumas vezes que não via mais sentido na vida, que não conseguia 
encontrar algum caminho. Tudo pareceu tão rápido, que um dia acordei com a notícia 
da internação dele no Hospital de Martinópolis”. Carlos tentou escapar das dores ao 
deixar-se sangrar durante o banho. O pai, preocupado com o demorado barulho do 
chuveiro e a ausência de resposta, pediu ajuda. Samu, pronto socorro municipal, 
hospital do município vizinho. Por lá permaneceu mais de mês até que se estabilizasse 
clinicamente. 

A melhora progressiva trouxe ânimo à família e aos amigos. Previsão de alta 
em breve. Na virada da lua cheia para minguante, Carlos sangra novamente. Pelos 
poros, pela alma, pelo coração, pela mente. “Acordamos assustados com a notícia de 
que ele havia tirado a própria vida no hospital. Acho que ele já estava decidido há 
muito tempo”. Um silêncio profundo tomou aquele espaço. Olhos cabisbaixos, alguns 
murmurando baixinho.  

Como um telefone sem fio, a notícia foi pulando de casa em casa, vizinhança 
em vizinhança. Fez presença no assunto do dia por certo tempo. Permanece latente 
na memória de quem era próximo a Carlos. Em suspensão, perguntas rondam o 
cotidiano vestida pela condicional “E se?”. 

No momento em que esse caso entrou na roda, relembro baixinho com Dalva, 
essa história, que fora uma das primeiras que havia escutado ao chegar em Rio 
Dourado. Um jovem que deixou interrogações e a sensação de culpa e de falta. Na 
visita aos pais enlutados, realizada junto com Dalva semanas após, muitos 
sentimentos à flor da pele. Revolta, raiva, tristeza, incompreensão e tantos outros 
impossíveis de enumerar. Só sentir, em parte. O pai soltava um choro profundo, dizia 
que “viver pouco lhe fazia sentido”. Esbravejava, culpando a todos. A mãe parecia 
mover-se num chão sem piso. Andava da cozinha para a sala para fora. Voltava, mas 
nada falava. Luís, o irmão gêmeo, retornara ao país por um tempo e buscava por 
palavras que trouxessem algum conforto, entre um soluço galopante e longas 
respirações.  

Na sala, muitas fotos preenchidas pelo largo sorriso de Carlos e seus 
marcantes olhos de cor jabuticaba. O quarto intacto, do jeito que ele deixou pela última 
vez. O perfume de seus pertences se esvaindo pelo tempo, aos poucos cobertos pelo 
pó da cidade de terra vermelha. A saudade expressa cada vez mais em cada canto 
daquela casa. 

Esse não era o primeiro caso de suicídio do ano que ressoava na memória dos 
viventes desse lugar. Não seria o último também. Ele se somava a outros Carlos e 
Franciscas, alarmando a cidade e as equipes de saúde, principalmente em relação a 
crianças, adolescentes e jovens. 

 

 Cenas como essa parecem ganhar uma outra capilaridade junto às equipes. 

Ao contrário dos usuários em acompanhamento na rede básica por outras questões, 

em que as providências ficam mais voltadas à busca por vaga com especialista, 

exames complementares e ofertas individuais e coletivas mais homogêneas, o 

sofrimento psíquico intenso e as situações de violência autoprovocada “pegam no 
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fígado”. A desterritorialização é por vezes tão intensa, convoca e provoca conexões 

mais a quente entre as equipes e invenções para o manejo junto ao usuário.  

 Carlos mobilizou a criação de dispositivos de gestão do cuidado para dentro e 

para fora da saúde. Afinal, o cuidado em saúde mental em municípios pequenos exige 

o apoio mútuo entre as equipes para que as estratégias sejam de fato atos produtoras 

de cuidado. 

 Acendeu também o radar do município frente às questões de sofrimento em 

adolescentes e jovens adultos, fazendo esse tema circular na saúde, educação, … A 

discussão sobre o manejo nas situações mais agudas pela eSF e NASF estava 

permanentemente em pauta, mas alguns trabalhadores topavam mais do que outros. 

Isso em uma realidade onde não havia referência de CAPS no mesmo município. Em 

outro município pequeno com CAPS II, a equipe realizava o manejo e cuidado, 

articulando inclusive com o Pronto-socorro municipal, porém com pouca capilaridade 

para a rede básica, que seguia mais aprisionada na burocratização dos processos.  

 Uma análise interessante a partir do campo está relacionada a como diferentes 

políticas e diferentes temáticas convocam modos diferentes de se colocar em cena e 

produzir cuidado. Diferentes sensibilidades, diferentes agenciamentos, arranjos 

variados. 

  

Em cena: Mas, o que o NASF faz? 
 

Sete horas da manhã e o dia já dava sinais de que seria quente. Ar abafado, 
céu azul praticamente sem nuvens. Pego a estrada rumo à Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Dourado, asfalto quente, nuvem de terra. Às sete e meia, a equipe já 
estava na sede, se preparando para a agenda do dia. Chego no horário combinado 
para acompanhá-los em mais um dia de trabalho. Um tempo no ar condicionado para 
refrescar as ideias.  

- Bom gente, hoje teremos que nos dividir, né?  
- Sim…. eu vou ficar aqui pra terminar o material pro matriciamento com a 
equipe do Encanto e a apresentação pro grupo de gestante. E a tarde tem 
aquele curso do Agita Galera no DRS, me inscrevi junto com a ACS. E você?  
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- Eu preciso ir na UBS Jardim do Sol discutir um caso, vou aproveitar que daqui 
a pouco começa a reunião de equipe deles. Um caso complicado, grave, 
tentativa de suicídio….  
- É hoje que você vai acompanhar a Dalva nas visitas à tarde? 
- Sim… estarei com ela, até que os usuários a conheçam melhor, e também 
para aproximar esse projeto da saúde mental com as equipes das UBS… 
- E o Ângelo, tá aonde? 
- Ah, ele foi direto na escola para falar sobre as ideias que tivemos do Setembro 
Amarelo, mas depois ele virá pra cá. 
- E você, Liz, quer ir pra onde hoje? A agenda está cheia! Risos 
- Vou aproveitar pra ir com você na UBS Jardim do Sol, assim já aproveito pra 
conhecer melhor a equipe, tudo bem? 
- Claro!! Bora encher a garrafinha de água e saímos em cinco minutos. 

 

*** 

No dia anterior, Tati, psicóloga do NASF, havia recebido uma mensagem da 
ACS Tânia da UBS Jardim do Sol preocupada com Ricardo, um adolescente de 
aproximadamente dezesseis anos que vinha sinalizando a necessidade de um olhar 
mais atento. Menino quase moço que pelas redes sociais havia postado nos últimos 
dias algumas imagens e frases que remetiam a situações de enforcamento. Dentre os 
muitos motivos, sentires e razões que o seu sofrimento denotava, Tânia se perguntava 
sobre o que fazer, como poderia abordar a família e o adolescente, já que soube da 
situação por uma parente que recorreu a ela preocupada. Logo Tati foi acionada na 
esperança que o atendimento psicológico respondesse às angústias da equipe. 
Prontamente, Tati fez uma visita domiciliar e combinou com a família que discutiria o 
caso no dia seguinte com a equipe da UBS. Faltavam detalhes sobre Ricardo, que 
Tânia e sua equipe desconheciam.  

Na primeira hora da manhã de uma quarta-feira, aproveitando a reunião de 
equipe da UBS Jardim do Sol, Tati leva o caso para conversarem melhor. Médica, 
enfermeira, técnicos e todos os ACS reunidos. Ao chegarmos, estavam conversando 
sobre Ricardo. Mais uma tentativa de suicídio dentre tantas outras que se tinham 
notícia? Ninguém sabia, mas o alarme soava naquela reunião. Rafaela, uma das ACS 
da equipe, comenta que desde o início do ano, quatro adultos jovens haviam se 
suicidado. O burburinho aumentava entre os presentes. A médica da equipe sugere 
uma consulta na vaga de demanda espontânea na quinta ou na sexta-feira.  

- Gente…. esse caso não dá pra esperar! E dependendo da situação, talvez ele 
precise ser encaminhado, medicado, não sei…. Mas é importante que a equipe 
veja ele ainda hoje.  
- Mas pra hoje não tem mais agenda, só se encaixar pra amanhã….  
Tati explica que o atendimento psicológico é importante, mas antes é preciso 

escutar Ricardo, entender o que está acontecendo. Expressões multiversas, algumas 
dúvidas, até que a médica concorda com a ideia de Tati: “Tânia, se você não conseguir 
contato com a família para trazê-lo aqui ainda hoje, a gente tenta fazer uma visita”. A 
reunião segue…próximo caso!  
 

*** 

Finzinho de reunião, Arnaldo pergunta se Tati retornará na semana que vem. 
São muitos os casos de saúde mental, mas sentem as mãos atadas sobre o que fazer. 
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O único CAPS fica a 30 km de distância, nem sabem se é possível encaminhar. A 
consulta com psiquiatra pelo Consórcio Municipal gera o mesmo deslocamento físico. 
Duas consultas, uma para avaliação e outra de retorno. Poucos encontros para ler as 
entrelinhas de cada usuário. Prescrição na mão do usuário e encaminhamento de 
volta ao município de origem. Quem sinaliza às equipes é a regulação municipal que 
informa mensalmente os usuários que receberam alta do ambulatório de psiquiatria 
para que possam acompanhar. 

Tati responde que nas próximas semanas estarão às voltas com o Setembro 
Amarelo, mas sempre que precisarem de apoio, podem acionar: “Antes, é importante 
que vocês conheçam e discutam o caso. Façam uma escuta, acolham a pessoa aqui 
na UBS pra entender melhor o que está acontecendo. Assim, a gente consegue 
pensar junto como fazer em cada situação”. Arnaldo concorda e reforça o quanto a 
presença do NASF faz diferença ali. Tati sorri. 

Antes de sair, Tati pergunta à enfermeira Madalena quando poderão realizar 
os encontros para discussão do fluxo de atendimento em saúde mental na UBS. 
Madalena entreolha a médica. “Posso te enviar a data depois? Preciso ver aqui na 
nossa agenda….”. 

 

*** 

Saímos da UBS rumo à sede do NASF. Sol à pino, goles e goles de água em 
segundos. Carro e ar condicionado ligados para rodar poucos quarteirões. Ricardo 
ainda predominava em nossos pensamentos. Com ele, outras perguntas se 
aproximavam: “Será que ele irá na unidade? Vaga de demanda espontânea é pra 
quem chegou na fila primeiro. Como faz com os outros casos parecidos, se a equipe 
nem acolhimento tem? Como ajudar a equipe a fazer esse manejo? Parece que as 
ofertas de cuidado são tão reduzidas...” 

- A gente vem tentando fazer algumas atividades com a equipe para pensar o 
cuidado em saúde mental, mas está difícil…. Sinto também que muitos ainda não 
entendem o nosso papel como NASF… 

- Por quê, Tati? 
- Os ACS são os que mais nos acionam ... com muitas dúvidas sobre o que 
fazer. E daí fazemos essa ponte com a enfermeira, principalmente, pra que a 
equipe se aproprie do caso…. Depende também, tem lugar que é melhor falar 
direto com o médico. 
- Dependendo da pessoa, pode fazer muita diferença, não?! 
- Com certeza! Ainda assim, muitos têm a expectativa que o NASF fará o 
atendimento, outros têm mais clareza do nosso papel. Só acho que deveríamos 
estar mais presentes nas reuniões de equipe, é tanta coisa pra gente fazer, que 
isso ainda está ficando em segundo plano. 
- E o CAPS, vocês conseguem encaminhar algumas pessoas pra lá? 
- Alguns sim, mas o deslocamento dificulta um pouco por conta das 
atividades…. Acaba sendo mais pontual. A Mazé está nos ajudando a articular 
o matriciamento com eles, fazíamos isso tempos atrás, mas precisou parar 
porque a equipe estava defasada ... Agora parece que estão contratando mais 
gente. 
- Poxa, tomara que dê certo! E pra quem não consegue acompanhar lá, como 
vocês fazem? 
- Tem o atendimento individual com psicólogo aqui no ambulatório, alguns eu 
faço o acompanhamento pelo NASF e para alguns casos que não aderem, mais 
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graves, fizemos um projeto específico...  Mas…o ideal seria ter um CAPS aqui 
no município … 
Esse desejo também passava pelos trabalhadores das equipes ESF das UBS 

do município. Houve em algum momento a tentativa de articular a construção de 
outros dois CAPS para aquela região de saúde, com custeio rateado pelas 
municipalidades. O projeto não seguiu em frente. O anseio era que com custeio 
próprio, Rio Dourado conseguisse ter o próprio serviço, apoiando as equipes e 
ampliando as possibilidades de cuidado em saúde mental. Com os desejos e 
frustrações ali pulsantes, o cotidiano seguia seu curso. 
 

 O cuidado em saúde mental agencia a produção de equipe e trabalhadores 

implicados no cuidado, disparando movimentos diferentes a partir de vários lugares, 

dentro e fora da saúde - ministério público, pronto-socorro, rede básica, NASF, CAPS, 

instituição de acolhimento, escolas.  

Opera também como um importante dispositivo ao fazer vizinhança com outras 

políticas, trazendo para a centralidade a discussão sobre a gestão do cuidado e o 

cuidado em si.  

A construção da Política de Saúde Mental no Brasil reuniu diferentes atores-

viventes - principalmente no corpo trabalhador, de usuários e familiares que 

vivenciavam na pele a aposta em um cuidado em defesa da vida, comunitário, com 

respeito à diferença. Esse modo de construir política constituiu uma força intensiva 

para resistir aos ataques e tentativas de desmonte sob a lógica fascista, 

manicomializante e neoliberal. Como diz Merhy, 2019, “Existe resistência, não se faz 

SUS apenas com base no texto das políticas que expressa um jogo de forças”. Para 

favorecer as mudanças é preciso um projeto de saúde local e regional que aposte na 

incorporação de muitas estratégias, senão irá prevalecer o instituído, o modo 

hegemônico pela força da clínica, da biopolítica e biopoder, do trabalho como controle 

gerencialista. Afinal, o que fazer com corpos que não servem ao padrão capitalista de 

produção, consumo, empreendedorismo? O que fazer com corpos, vidas infames?  
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Um corpo trabalhador, corpo louco, corpo louco muito louco e corpos familiares 

que se movimentam em ato, na produção de redes vivas ao cuidado em liberdade. 

Nesse sentido, a loucura ajuda a interrogar como organizamos os serviços de saúde 

e a definição dos problemas que tomamos a priori, enquadrados em cada 

clínica/saber.  

Essa é uma das regularidades e vizinhanças com a rede básica, que fica nesse 

limite tenso entre a clínica e o cuidado, este último como um campo que transversaliza 

a todos. Traz para o debate as equipes de referência e a experiência do acolhimento 

enquanto ferramenta potente para o cuidado na figura de todos os trabalhadores 

presentes na unidade de saúde - desde o vigia, à recepção, ao oficineiro, ao 

enfermeiro. As tecnologias leves na centralidade do cuidado para orientar os caminhos 

a serem percorridos, com uma aposta importante no cuidado comunitário, no território, 

na produção de rede de apoio.  

Mas a medicalização também marca a vizinhança entre a rede básica e 

especializada, com os esforços de regulamentação da vida e sua medicalização. 

Sofrimento que faz parte da vida vira CID. Sofrimento intenso vira CID e contenção. 

Mas o que pode ser produtor de sofrimento? Como colocar uma lente de aumento 

sobre a vida que vaza, que se desmancha, que incomoda, que grita? Tentamos conter, 

por vezes. Um remedinho aqui e ali para anestesiar a dor. O corpo louco extravasa e 

coloca em xeque as ofertas padronizadas que tentamos ofertar aos nossos usuários, 

espaços que muitas vezes não fazem sentido e se organizam a partir apenas das 

perspectivas/valores/prescrições dos trabalhadores. Nas experiências com coletivos 

gestores de saúde mental e da Gestão Autônoma de Medicamentos (GAM)46, por 

                                                
46 Segundo Caron e Feuerwerker, 2019, a Gestão Autônoma de Medicamentos (GAM) pode operar 
como um dispositivo de cuidado estratégico, favorecendo a autonomia - individual e coletiva - e a 
participação ativa dos usuários nas decisões sobre os manejos de seus processos de sofrimento, 
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exemplo, esse estranhamento se faz presente permanentemente e desterritorializa 

trabalhadores para problematizar o lugar do cuidado. A aposta na EPS como 

ferramenta de gestão para as equipes dos pequenos municípios também pode ser 

potente. 

Por fim, a loucura/ o sofrimento psíquico também se expressam na força 

necessidades/cuidado, pois agenciam nos trabalhadores e equipes a criação de 

estratégias de cuidado que precisam ser articuladas em rede, se o mote é a defesa 

da vida e o cuidado em liberdade. Com isso, provocam incômodos e muitas invenções 

na relação com serviços e setores que nem sempre operam com porosidade. 

Provocam a fabricação da integralidade em ato e arranjos organizativos para além do 

que a própria política delimita. A força necessidades também instiga a rede básica a 

sair de um estado de isolamento e paralisação dos agires em saúde, nas 

regularidades cotidianas reforçadas por uma política atual burocratizada e orientada 

por procedimentos. 

A construção da política de saúde mental em seus movimentos rizomáticos em 

cada território e em suas redes vivas de conexão pode ajudar a dar capilaridade ao 

debate sobre a gestão do cuidado, viva e à quente, na realidade não somente dos 

pequenos municípios, onde a produção de arranjos singulares se faz fundamental.  

Ou seja, em nossos encontros nos territórios, a vizinhança ativa da saúde 

mental com a atenção básica foi capaz de produzir deslocamentos e potências que a 

agenda da atenção básica isoladamente tem mais dificuldade em mobilizar. 

 

 

 

                                                
incluindo o uso e o não uso de medicação psiquiátrica, apostando fortemente nas rede de conexões 
existenciais e na gestão compartilhada de processos coletivos em saúde. 
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2.4.3. O mundo do trabalho não é automático: (cartografando) dispositivos e 

arranjos cuidadores em municípios pequenos 

  

 Para fazer gestão do cuidado é fundamental a produção de dispositivos que 

favoreçam arranjos cuidadores para além da conquista de vagas nos serviços. 

Estamos falando aqui de uma aposta no eixo da integralidade do cuidado, articulando 

equipes intra e intersetoriais, provocando a mudança do modo de organizar os 

processos de trabalhos, dando visibilidade a alguns disparadores que ajudam a 

interrogar as repetições nos atos de cuidar.  

Enfatizo a discussão do capítulo anterior quanto ao modo de produzir-se gestor 

e ao projeto de saúde que pode ampliar ou diminuir a visibilidade sobre as 

necessidades do território a partir dos dispositivos que fabrica em consonância com 

diferentes agenciamentos. Ou seja, o arranjo/apostas da gestão são determinantes 

para colocar na agenda a gestão do cuidado.  

Fui cartografando movimentos,  disparadores e dispositivos marcantes para a 

gestão do cuidado. Estes podem servir de grande aprendizado para reflexão sobre 

como estamos produzindo cuidado e os arranjos organizativos para produção de vida 

ou de morte. Lembro-me de, ao trabalhar em um projeto estadual, escutar discursos 

de que bastaria a colocação de uma nova UBS, ou qualquer outro serviço de saúde 

e, pronto! Tudo resolvido! Afinal, bastaria reunir trabalhadores em um serviço de saúde 

e isso garantiria o atendimento da população. Não! O mundo do trabalho não é nada 

automático, está em plena disputa pelos atores-viventes, atravessado pelo instituído, 

pela força médico hegemônica que incide fortemente nos corpos e apostas ao 

(des)cuidado, transversalizado também pelo encontro com as dores, cores, alegrias e 

lágrimas das vidas com que se encontram. 
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Novamente convoco ao engravidamento das palavras estranhar, interrogar, 

gestar para as análises e reflexões do mundo do trabalho por meio de modos outros 

de construir aproximações com a gestão do cuidado. O quanto esses dispositivos nos 

ajudam a refletir e problematizar sobre o cuidado que queremos é o que convido a 

explorarmos aqui.  

 

Em cena: Roda roda vira NASF, roda vira 
 
 Luana é assistente social e trabalha em Rio Dourado há muitos anos, 
atualmente compõe a equipe do NASF. Tem bastante experiência no desenvolvimento 
social, por ter atuado junto a equipe de lá. Tati é psicóloga, começou a trabalhar na 
educação e pediu transferência para a saúde “Não via a hora de ficar mais perto das 
equipes de saúde da família”. Entretanto, ainda precisou trabalhar por um tempo na 
atenção especializada antes de compor a equipe do NASF.  

Fernanda prestou concurso ainda recém-formada para fisioterapeuta e logo 
teve a surpresa de sua seleção. Alguns meses após, já estava trabalhando no 
ambulatório municipal, se dividindo com os atendimentos domiciliares quando era 
necessário. Quando soube que a Secretária de Saúde tinha intenção de montar um 
NASF, logo sinalizou seu interesse.  

Malu é dentista e já está na rede há bastante tempo. Conta que, antes mesmo 
de integrar a equipe, o principal trabalho era voltado às ações junto às escolas 
municipais e estadual e alguns atendimentos centralizados no ambulatório municipal. 
Com o tempo, os dentistas foram integrando as UBS, alguns com mais, outros com 
menos resistências.  

Luana, Tati e Fernanda atualmente dividem o cotidiano na equipe do NASF, 
referência para as três UBS de Rio Dourado - duas na cidade e uma no distrito rural. 
Já Malu, se divide entre o NASF e os atendimentos na UBS do Encanto, localizada a 
15 quilômetros do centro. Apesar das diferenças de cada uma, percebiam uma 
sintonia que demorou a ser construída. Isso porque a composição da equipe nem 
sempre foi a mesma, muitos ajustes e experimentações foram necessários. Agora, 
com as recentes mudanças na rede, um receio rondava sobre aquela sintonia.  

- Isso é muito comum aqui no município, vira e mexe e as pessoas estão 
mudando de função. 

- Ou sendo mudadas, né? Risos 
- Tem isso também… Cidade pequena, você sabe como é, né?! Vira eleição 

municipal e grandes chances de mudanças...às vezes pra melhor e às vezes 
desfazendo alguns projetos, mudando pessoas de lugar.  

- Eu mesma já rodei quase toda a rede, saúde, desenvolvimento social...agora 
só falta ir pra educação!! Risos. Até que já estou acostumada. 

- Ah….eu tô e não tô…. Por exemplo, a nossa equipe demorou bastante tempo 
pra se acertar. Não é fácil encontrar gente que tenha perfil pra trabalhar no 
NASF. Foram uns seis meses ou mais pra chegarmos na equipe que está hoje? 

- Acho que sim. Não adianta colocar alguém que só faz atendimento ambulatorial 
e não quer trabalhar em equipe. Ou que não tá a fim de aprender, de sair do 
seu quadrado. 



152 

- Pois é, a agenda tem que ser flexível, cada hora estamos em um lugar… é 
escola, é UBS, é conselho municipal, encontro com a articuladora da AB e os 
NASF´s da região… Fora os casos em que as equipes nos acionam e as visitas 
que chegam de uma hora pra outra. Só assim para lidarmos com essas 
surpresas também! 

- E vocês fazem algum grupo também? Pergunta Liz, curiosa. 
- Fazemos, fazemos sim…. alguns junto com as equipes ESF conduzindo, outros 

a gente conduz, mas sempre com a presença de alguém… os ACS são bem 
parceiros, geralmente são os que mais topam. 

- A Carla investiu muito em nós. Isso acho que foi bem importante, a secretária 
de saúde motivando que fizéssemos cursos, encontros lá no DRS, teve até um 
curso da Fiocruz específico sobre NASF que fizemos, o que ajudou a conhecer 
umas ferramentas pro trabalho. 

- E temos o apoio da Mazé, que é a articuladora da atenção básica, sempre deu 
muito apoio pra nós, disponível pra tirar nossas dúvidas, trazer algumas 
ideias… Acho que ela foi uma das grandes incentivadoras do NASF aqui na 
região! 

- Também acho! Ela ainda faz um encontro mensal com todas as equipes de 
NASF aqui da região, combinamos um tema e nos encontramos pra discutir, 
trocar experiências… 

- Aquela ideia do matriciamento em saúde mental com a equipe do CAPS partiu 
de lá… e a gente até aproveita pra discutir uns casos, pois o psicólogo do NASF 
de Martinópolis nos ajuda bastante a articular com o serviço 

- E todos aqui da equipe acompanham os casos de saúde mental? 
- Olha…no começo, por exemplo, eu não gostava muito de lidar com os casos 

de saúde mental. São geralmente muito difíceis, não sabia o que fazer…. Mas 
venho aprendendo muito trabalhando aqui. Não que seja fácil, mas já não fico 
tão desesperada! Risos 

- Eu sou suspeita, adoro saúde mental! Mas aqui a gente se complementa. O 
legal da maioria já ter trabalhado em outros serviços da rede e até intersetorial, 
é que já sabe como funciona lá. Facilita bastante, principalmente pra articular 
alguns casos mais complexos. 

- Agora que a gente se acertou, espero que fique assim por bastante tempo!  
 
 

Nas andanças e encontros no campo de pesquisa chamaram bastante a 

atenção os dispositivos de gestão do cuidado que foram produzidos, agenciados pela 

força necessidades em saúde. Dispositivos estes que entraram na agenda gestora 

pelas apostas e movimentos que cada uma fabricava em seu agir, tanto no plano 

municipal como regional, como estratégia para fazer gestão. 

Apesar das regularidades da rede básica, a equipe NASF se destacou como 

um duplo dispositivo, atuando como apoio à gestão e como apoio matricial à rede intra 
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e intersetorial, amplificando as possibilidades para a gestão do cuidado. Um apoio 

rizomático, como propõe Bertussi, 2010, que “não separa os agenciamentos na 

produção da gestão e do cuidado e os arranjos do matriciamento são produzidos no 

interior da própria gestão para operar em ambos os campos”.  

 A composição da equipe NASF pela gestora foi intencional, reunindo 

trabalhadores com porosidade ao trabalho vivo em ato, em rede. Esta equipe era 

formada por três profissionais com dedicação exclusiva (assistente social, psicóloga 

e fisioterapeuta) e outros dois com carga horária parcial (dentista e nutricionista). A 

organização do trabalho era bastante compartilhada, com exceção da nutricionista 

que era contratada principalmente para a realização das ações do Programa Saúde 

na Escola (PSE) e cumpria atividades de forma mais isolada. 

Como em outros municípios pequenos, esta equipe NASF fazia bastante 

diferença para ampliação das ofertas de cuidado para além do medicocentrado. 

Dentre as atividades que realizava, estavam: atendimento individual a alguns casos; 

atendimento e visita domiciliar compartilhada com trabalhadores da eSF e 

intersetorial; grupos de prevenção, promoção e reabilitação junto à eSF voltado à 

práticas corporais, gestante, cuidado à dor crônica, cuidador, tabagismo etc; educação 

permanente das eSF, a partir de temas e/ou casos elencados; articulação entre 

equipes e serviços intra e intersetoriais disparados pelos casos de maior 

complexidade; ações junto à comunidade e participação nos conselhos municipais. 

Neste lugar, a equipe NASF tinha uma agenda de trabalho mais flexível e menos 

capturada por uma agenda de consultas ambulatoriais, por exemplo.  

A sua caixa de ferramentas era construída no cotidiano, acessando o seu 

núcleo e campo de saberes e fazeres diante da surpresa de cada encontro com 

usuários, trabalhadores e gestores. Por vezes, era capturada pela força racionalidade 



154 

médico hegemônica, sendo presidida pelas tecnologias leve-duras como os fluxos e 

protocolos de acesso e cuidado para dar algumas respostas. Mas, no geral, a equipe 

NASF operava pelas tecnologias leves, com bastante escuta e porosidade junto à 

rede, percorrendo os entremeados da produção do cuidado junto às equipes de 

atenção básica e a rede a partir das situações disparadoras, dentre elas os casos de 

saúde mental que agenciavam e desterritorializavam a todos.  

Ao mesmo tempo que a sua agenda era recheada de fazeres, havia uma 

flexibilidade que era fundamental para os movimentos em rede necessários no dia-a-

dia e outras que pediam preparação e planejamento prévio. Afinal, há encontro que 

requer uma preparação cuidadosa das ferramentas e estratégias a serem utilizadas 

para mobilizar conversa, reflexão e agires da equipe pelas necessidades.  

 Dessa forma, utilizavam a EPS como orientadora de sua práxis, ofertando às 

equipes de saúde a problematização sobre alguns temas caros ao cuidado e que 

mereciam um olhar crítico e cuidadoso, como por exemplo, as situações relacionadas 

à violência. Em meados de 2019, o município elaborou o Plano Municipal de 

Enfrentamento às Violências, em que parte da equipe do NASF esteve bem atuante.  

Foram planejados encontros de EPS com as eSF e outras ações ao longo do ano a 

depender do tema a ser trabalhado.  

Alguns dos objetivos estavam relacionados à sensibilização das equipes de 

saúde sobre a identificação, manejo e cuidado frente a cada situação, bem como o 

acompanhamento e a notificação que ainda ficava vinculada apenas à vigilância 

epidemiológica. Também havia um receio quanto à denúncia das situações de 

violência pela eSF em função da proximidade e vínculo com as famílias 

acompanhadas.  
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Em cena: EP do NASF 
 

Toda sexta-feira pela manhã era dia de reunião de equipe. Bolo e café para 
abrir a conversa e almoço coletivo com suco, refrigerante, arroz, frango, batata assada 
e salada. Tininha, copeira e serviços gerais da unidade, era a responsável por 
organizar quem traria o quê, se dinheiro ou receita pronta.  

Naquele dia, a proposta do encontro foi um convite da equipe do NASF sobre 
o tema “Violência”. Ângelo lia em voz alta diferentes situações/cenas e os 
trabalhadores indicavam sua opinião: “Dar um tapa de vez em quando na criança”.  
“Ah, se for um tapinha, não vai fazer mal a ninguém”; “Depende da situação”; “Mas 
isso não pode dar margem para outras violências?” 

Tati, a psicóloga, provoca o grupo com uma questão: “A gente precisa tomar 
cuidado para não naturalizar algumas coisas. Será que um “tapa” pode ser tão 
“inocente” mesmo?” Um silêncio se fez até que uma das ACS começou a relembrar 
casos emblemáticos que estiveram em pauta várias vezes nas reuniões da equipe. 
Reacende o falatório da equipe compartilhando algumas angústias e preocupações 
em como lidar com a violência mais escancarada ou bastante velada. “E como a gente 
fala sobre isso ou mesmo denuncia se muitas vezes somos os únicos a saber?”  
 

 As situações de violência soam como um alerta para as equipes, evidenciando 

também alguns conflitos ético-políticos. Muitos são os sentimentos que atravessam 

os trabalhadores, principalmente quando consideramos que as relações de 

proximidade são bem mais estreitas nos municípios pequenos, ou seja, o trabalhador 

também é residente daquele lugar, por vezes com algum grau de parentesco com a 

vítima. Trazer à tona cada caso, ter espaço para dialogar e pensar junto, para falar 

sobre o medo, desconstruir os julgamentos, sentir-se seguro para fazer a notificação 

e para delinear um cuidado em rede são pontos importantes para a gestão do cuidado 

neste e em outros casos. Mas esse movimento não é automático, muitas vezes nos 

prendemos ao instituído, à moralidade ou mesmo ao medo que paralisa.  

 Vale enfatizar que não existe uma política para o cuidado às situações de 

violência, porém foi instituído pelo MS que a notificação partiria da vigilância 

epidemiológica e, no geral, as ações limitam-se a esse lugar. A centralização desse 

processo na notificação agencia uma frieza e cristalização dos profissionais para 

lidarem com as situações que exigem corpo e porosidade. É possível fazer um 
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paralelo à referência e contrarreferência que se não for produzida à quente, como 

dispositivo de gestão do cuidado, corresponderá a um mero papel na gaveta ou 

acumulado em uma pasta. Trabalhar com situações de violência convoca sair do lugar, 

desacomodar, sair do modus operandis da repetição. 

A EPS pode ser uma potente ferramenta para provocar reflexões junto à 

equipe, conectando as cenas da vida real para aprendizado e produção de 

conhecimento a partir do que e como se faz. Para tanto é necessário sustentar o 

espaço vivo na agenda dos profissionais e equipe, ampliando possibilidades de 

cuidado.  

Neste município, havia claramente um arranjo organizativo do NASF para 

construírem encontros mobilizadores, sobretudo com as eSF. Também foram 

ganhando terreno com outras pastas, como a educação e desenvolvimento social. É 

interessante observar que há uma intensa circulação dos profissionais em vários 

setores do pequeno município, dentro e fora da saúde, o que parece favorecer a 

aproximação e abertura com outros atores para a produção de parcerias.  

Com isso, acompanhei diferentes movimentos intersetoriais, tanto na 

articulação e discussão de casos complexos, como a participação em reuniões de 

planejamento da educação e a realização de ações vinculadas ao PSE - que não se 

restringiam a palestras sobre “o como se deve fazer”.  

Na caixa de ferramentas da equipe NASF, bastante criatividade e 

disponibilidade para os agenciamentos e afetos mobilizados em diferentes encontros, 

ainda que fosse para tentar descapturar o discurso restrito aos especialismos de cada 

núcleo de saber, muitas vezes numa lógica do corpo biológico, atravessado pela 

moralidade e pelas narrativas de poder/saber mais evidentes nas cenas do uso 

abusivo de álcool, substâncias psicoativas e intenso sofrimento psíquico, por exemplo. 
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Como discutido anteriormente, o cuidado em saúde mental provocava nas equipes 

várias ações, sendo o NASF o protagonista de uma série de estratégias em rede e de 

inclusão dessa pauta na agenda gestora. Saúde mental desterritorializa e exige 

cuidado em rede.  

Interessante notar que essas estratégias eram de várias ordens, inclusive 

gerando alguns estranhamentos, e mobilizaram atores de diversos pontos de atenção, 

da rede básica, do CAPS II e CAPS AD (que era referência regional), hospital de 

pequeno porte do município, educação e desenvolvimento social. Englobam desde 

ações mais corriqueiras como visitas compartilhadas e discussão de casos, atividades 

do Setembro Amarelo na escola estadual envolvendo a comunidade, elaboração de 

projeto para cuidado em saúde mental com contratação de uma profissional externa, 

retomada do matriciamento e discussão de fluxo do atendimento com equipe do 

CAPS.  

Insistia-se também com a gestora quanto a necessidade de ampliação da 

RAPS na região, com a criação de dois novos CAPS em municípios pequenos 

distintos, considerando que apenas o município de médio porte possuía o serviço 

especializado. Mesmo havendo essa referência regional, dificilmente era garantida a 

intensividade de cuidado da maioria dos usuários pela dificuldade do acesso - tempo 

e deslocamento, bem como as ofertas de cuidado restritas ao que o serviço 

compreendia como salutar. Sem produzir linhas de fuga, restariam à rede básica e ao 

NASF a construção de ofertas de cuidado no próprio município, ainda centralizadas 

na prescrição de fármacos e acompanhamento individualizado com psicoterapia. 

Afinal, esse é um campo em intensa disputa. 

Nas inúmeras movimentações em rede disparadas pelos casos de saúde 

mental, a mudança da lógica do cuidado persistia como um desafio. A medicalização, 
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o cuidado medicocentrado, a medicamentalização, os juízos morais perante o uso de 

álcool e substâncias psicoativas são questões presentes no modo como as equipes 

vão armando o cuidado. Eram notáveis a articulação e conexão em rede e a profusão 

de estratégias em curso, nem sempre suficientes para vencer a disputa.    

Dentre as estratégias potentes realizadas, o Setembro Amarelo e o PSE foram 

tomados como dispositivos para aproximação com os alunos da rede estadual, desde 

adolescentes ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA), dado o aumento de casos de 

tentativas de suicídio em jovens no município.  

 

Em cena: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro 
 

Naquele dia na ação na escola sobre o “Setembro Amarelo”, Ângelo comenta 
que os acolhimentos no período da manhã tinham sido intensos, diferente do que 
acontecia durante a tarde. Um, dois alunos que se aproximavam timidamente da 
equipe de saúde e dos voluntários. Bate o sinal, movimentação intensa no pátio da 
escola. José começa a tocar uma música animada no violão, chamando atenção de 
alguns alunos que passavam por ali. Uns cantam, outros se espalham em bancos, 
quadra, debaixo da árvore. Bebedouro movimentado, uns jogam bola e outros se 
espalham com suas turmas por ali. Final do intervalo, professores no corre, silêncio 
voltando a predominar.  

Chega Rael, trazido por seu professor. Comentou que precisava conversar. 
Cabeça baixa, franzino. Ângelo o convida para um espaço onde somente eles 
pudessem se escutar. Nesse ínterim, Talita também se aproxima. De pronto, queria 
“falar somente com alguém que não fosse dali, de Rio Dourado”.   

- O que você acha de conversarmos naquela sala? Está vazia e longe de todos 
aqui.  

- Está bem. Você é daqui? 
- Não, eu moro lá pelas bandas da capital. Estou aqui como voluntária hoje.  
- Se você fosse daqui não ia querer falar com você.... não quero que ninguém 

fique sabendo. Ah! Perto da capital? Eu adoro lá e não vejo a hora de morar 
com meu pai e ficar um tempo com ele e com a família dele.  
Na sala vazia, divisa com a silenciosa e inabitada biblioteca, nos sentamos para 

conversar. Talita em fluxo torrencial transborda suas angústias, seus medos, dilemas, 
desejos. Tanta intensidade vazando pelos poros, pelo corpo se formando, pelo sorriso, 
ora contido ora solto – e pelas suas contradições -, pelo seu flor-e-ser.  

Pausa. Um curto silêncio. Choro. Fluxo intenso de fala. Aos treze anos, os 
conflitos intensivos consigo, na escola, na relação mãe e filha, no primeiro amor a 
faziam recorrer a vários jeitos para silenciar (ou não) suas dores. Os cortes que ela 
dizia fazer em seus antebraços pareciam desenhar um grito de socorro.  

- Ontem eu pensei em me matar. Mas minha mãe entrou no quarto, parece que 
estava sentindo. Desisti. Não é a primeira vez, já tomei remédios antes. 
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Choro. Vontade de fazer muitas coisas. Vontade de não estar mais ali. Vontade 
de começar de novo. Nas tentativas de descobrir o que lhe pulsava vida, ela diz: 

- Gosto de rap.  
Convido Emicida para “dar a letra” por nós. Escutamos atentamente a música 

AmarElo. Silêncio absoluto. Ao final da música, ela sorriu. Ainda não tinha escutado 
esse som. O semblante mudou. Contou do que gostava, dos sonhos que ansiava. Do 
muito que tinha para viver e desbravar pelo mundo. Mas, uma preocupação latente 
rondava, pois ela insistia em não querer pedir ajuda a alguém da escola. Tinha medo 
que sua mãe soubesse de algo e trouxesse prejuízos à gravidez.  

- Tem alguém aqui na escola em que você confia? E ela indicou quem seria. 
- Vamos fazer isso juntas? Eu te empresto a minha voz e fazemos isso juntas? 

Ela topou. 
Na sala da diretora, ela, eu, a professora mediadora, a diretora e outra 

voluntária. Com o seu consentimento, partilhamos as angústias, o grito abafado e as 
preocupações com a mãe. Alguns combinados ao final: da sinalização da equipe de 
saúde por meio do NASF à mediação junto a mãe pela escola e monitoramento 
intensivo para não dar chance aos sinais camuflados. Talita esboçava um sorriso, com 
uma expressão mais leve e relaxada. “Ano passado eu morri, mas esse ano eu não 
morro”. 

 

Em menos de um ano, as equipes da rede básica e o NASF vinham notando o 

número crescente das situações de violência autoprovocada em adolescentes e 

jovens, somando vinte e uma tentativas de suicídio e quatro usuários que infelizmente 

vieram a óbito. No município, poucas ofertas de lazer e cultura, voltadas 

principalmente à pessoa idosa saudável.   

Além do manejo cotidiano realizado pelas equipes, outras articulações se 

fizeram necessárias para ampliar os espaços de escuta e conversa sobre o sofrimento 

psíquico na diversidade dos modos de viver. Aproveitando o mês voltado ao Setembro 

Amarelo e a agenda que a equipe do NASF já realizava permanentemente na escola 

por meio do PSE, organizaram encontros envolvendo líderes comunitários e 

voluntários que já desenvolviam grupos de jovens e de aconselhamento, muitos 

vinculados a alguma instituição religiosa em parceria com o CRAS. Este último 

também realizava rodas de conversa sobre intolerância religiosa com escolares e pais.  

O convite foi estendido à comunidade e reuniões prévias foram realizadas entre 

o NASF e esses atores, para apresentar e desenhar a proposta juntos. Em uma das 
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minhas idas ao campo, também entrei na dança e fui afetada intensamente pela 

potência de cada encontro. Vislumbramos juntos o cuidado extramuros, compondo 

com a comunidade momentos de escuta e aproximação entre saúde e educação.  

Mirando nos casos complexos, uma outra estratégia adotada em um dos 

municípios pequenos, tendo a equipe do NASF como um dos pontos de conexão, era 

a realização de “reuniões de rede” que operam como mais um dispositivo para 

favorecer relações, cooperação e rede viva. 

 
Em cena: Fora-da-lei 
 

Naquela manhã, em uma sala retangular, aos fundos da escola infantil 
municipal, um círculo se formava com as cadeiras dispostas para abrigar o encontro 
entre educação, saúde e desenvolvimento social. Uma pedagoga, a diretora, a 
professora de Marquinhos, outra professora da área de inclusão, a psicóloga do 
NASF, a ACS da equipe de referência e uma assistente social do CRAS reunidas para 
falar sobre o caso: no auge dos seus cinco anos, Marquinhos, como era chamado 
carinhosamente pela professora, virou pauta de reunião. A sua sapequice se 
misturava com a sensação de que ele não conseguia aprender. Pulava, mordia, corria, 
falava, mexia com o coleguinha, pulava, ia ao banheiro, voltava do banheiro, senta, 
levanta. Recreio. Corre. Pula. Corre. 

A criança, já conhecida por todos da escola, insistia em expandir-se pelos 
espaços ali existentes. Como contorná-la, se em nenhum CID ela se encaixaria? 

- A mãe disse que já passou ele em consulta com a neurologista infantil lá no 
posto, mas não ficou nada fechado… Vocês têm alguma outra informação? 

- Por enquanto ele ainda está em acompanhamento. Esses casos são difíceis 
mesmo, por vezes demorado para saber o diagnóstico… 
Helena, professora da área de inclusão, conhecia Marquinhos desde pequeno. 

Contava que o menino sempre fora danado, subia e montava no que estivesse pela 
frente. A mãe sempre muito atarefada e dividida entre os afazeres da casa e do 
trabalho. O pai nunca havia participado de uma reunião na escola. Por conta própria, 
Helena começou a acompanhá-lo em sala de aula, dando um suporte para a 
professora.  

- A gente não consegue inserir no apoio de inclusão sem um relatório médico 
comprovando o problema.  

- Mas onde diz isso? 
- É a regra da secretaria estadual de educação… 

Entremeio às tantas normas e regras, Marquinhos segue a vida por ora sem 
CID. Helena se comprometeu a manter o acompanhamento, mesmo que “fora-da-lei”. 
O encontro se desfez, após tirarem alguns combinados: visita domiciliar compartilhada 
entre a ACS, psicóloga e assistente social e retorno com a médica.  
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 As reuniões de rede aconteciam pelo menos uma vez ao mês e eram 

disparadas por casos oriundos de diferentes pontos - educação, desenvolvimento 

social, conselho tutelar, ministério público, saúde. Essa agenda foi construída a partir 

dos casos advindos da promotoria, instigando os profissionais a se reunirem em rede 

para a discussão. A estratégia da gestão foi publicar a criação do comitê como uma 

portaria municipal, responsabilizando um profissional de cada pasta para compor a 

articulação intersetorial, com encontros semanais/ quinzenais que são combinados via 

grupo de whatsapp. Um dispositivo potente, pois juntava as equipes de referência para 

a construção de um plano de cuidado mais compartilhado com diferentes atores da 

rede. Ao final era definido o trabalhador que seria a ponte com o usuário, geralmente 

aquele que havia acionado a rede de suporte. Entretanto, a participação do usuário 

parecia ainda ficar em segundo plano, em um lugar mais passivo na construção do 

seu Projeto Terapêutico Singular (PTS). 

Outra experiência da reunião de rede intersetorial como um dispositivo para 

gestão do cuidado também foi disparada pela promotoria do Ministério Público 

vinculado a outro município pequeno. Interessante como outros setores fora da saúde 

também podem operar como dispositivos para gestão do cuidado, mobilizando a rede 

de trabalhadores contra a captura do trabalho vivo.   

 Neste município, o MP produziu movimentos na lógica da integralidade do 

cuidado em duas ocasiões distintas: crianças e adolescentes em situação de 

acolhimento institucional e frente às solicitações de internação compulsória e 

voluntária em hospital psiquiátrico regional.  

 Referente a primeira situação, havia uma grande quantidade de pedidos CRAS 

e conselho tutelar no município para o acolhimento institucional, chamando a atenção 

do MP sobre quais estratégias de acompanhamento e cuidado eram realizadas junto 



162 

à família antes de uma medida que deveria ser a última a ser tomada. Os 

questionamentos sequenciais exigiram a mudança nas práticas, levando a 

organização de reuniões de rede intersetorial entre referências da saúde, educação, 

desenvolvimento social e conselho tutelar. Primeiro era realizada uma discussão 

prévia sobre o plano de cuidado e, posteriormente, encontros com as assistentes 

técnicas do MP para avaliação caso a caso.  

Ao andarilhar pela casa-abrigo, era perceptível a regularidade da cor que ali 

predominava. “A carne mais barata do mercado é a carne negra”, cantava Elza 

Soares.  

 

“Que vai de graça pro presídio 
E para debaixo do plástico 

E vai de graça pro subemprego 
E pros hospitais psiquiátricos”  

(Elza Soares, 2002) 
 

E vai “de graça” para os abrigos também.  

Apesar da potência da reunião intersetorial que produzia alguns 

deslocamentos, principalmente provocados pela gestora da saúde e pelas assistentes 

técnicas do MP, alguns discursos ainda se reduziam à culpabilização familiar e juízos 

morais com pouca visibilidade à vulnerabilização, ao recorte racial e social, e às 

frequentes situações de violências institucionais e à falta de acesso às políticas 

públicas. Havia um esforço importante, do setor saúde especialmente, no sentido de 

ampliar ofertas de cuidado e aproximação junto a essas famílias, mobilizadas por uma 

gestora em seu devir-máscara negociadora-construtora.  

Os adolescentes e crianças em acolhimento eram direcionados ao 

acompanhamento com psicólogo e psiquiatra, ainda numa lógica bastante 

medicalizante. Em destaque e em outro sentido, o acesso aos equipamentos de 
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esporte e lazer municipais e a relação com a gestora de saúde, que tinha uma relação 

de vínculo e confiança com muitos adolescentes pelo trabalho realizado na rede como 

profissional.  

Como efeito destes movimentos, muito agenciados pela promotoria do MP, 

houve a redução drástica de novas solicitações de acolhimento e também a revisão 

de medida das crianças e adolescentes que estavam sob acolhida, reavaliando 

caminhos possíveis, com pesar à força que também produz “morte”. 

O segundo movimento produzido a partir do MP como dispositivo foi agenciado 

pela equipe de saúde mental de um CAPS II de um pequeno município, como resposta 

aos encaminhamentos para internação psiquiátrica a pedido da família ou oriundos do 

Pronto Socorro Municipal.  

 

Em cena: Como é que vocês fazem? 
 

Segue a reunião do Grupo de Trabalho da Rede de Atenção Psicossocial, 
retomado após alguns anos sem encontros. Em roda, secretários municipais de saúde 
e representantes da saúde mental de diferentes municípios conversam sobre alguns 
desafios junto com Lorena, articuladora da saúde mental da SES/SP.  

- A gente também precisou rever algumas coisas…. Uma delas foi colocar um 
médico horizontal no Pronto-Socorro, o que fez uma diferença enorme! Até 
porque, a gente percebia que, a depender de quem estava no plantão, mudava 
radicalmente a conduta … e uns mal queriam receber paciente em crise, outros 
só queriam encaminhar… Além disso, o Dr. Gustavo topa fazer várias coisas 
junto com a nossa equipe do CAPS, o que faz bastante diferença. A gente 
discute bastante, mas conseguimos nos entender. Faz muita diferença ter 
alguém pra dar seguimento no cuidado, ajuda a não perder os combinados e 
ser uma ponte com os outros plantonistas. A equipe de enfermagem sozinha 
não consegue segurar…   conta Helena, Secretária Municipal de Saúde de São 
João das Flores, município pequeno da CIR Metropolitana. 

- Nós temos esse problema com os plantonistas e, nos casos de saúde mental, 
fica ainda mais complicado…   

- Em uma das experiências que tive em outro município, também percebemos a 
diferença de profissionais horizontais, possibilitando uma continuidade do 
cuidado. Não que sozinho isso resolva, mas pode ser uma estratégia bem 
interessante. 

- E outra coisa bem importante é o contato direto que temos com a promotora 
pública. Fomos construindo essa relação ao longo do tempo…. e hoje, sempre 
que chega algum pedido a ela para internação, a equipe do CAPS é consultada 
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antes… só vai depois de uma avaliação com a equipe, então são situações 
muito específicas. Enfatiza Helena. 

- Sério? Nossa! Como isso é possível, se estamos na mesma comarca do 
ministério público e temos a mesma referência? Os próprios psiquiatras vivem 
solicitando internação e não conseguimos fazer esse contato... 

- Pois é… e olha que somos um município pequeno com bem menos recursos 
que vocês (risos).... Talvez tenha a ver com o trabalho da equipe do CAPS, 
talvez por ser pequeno, a equipe circula de lá pra cá, vai pro PS, volta...não é 
nada fácil, mas tentamos mobilizar a rede pra cuidar…. 

 
 

 Um aprendizado interessante a experiência de prover profissionais neste 

município e a negociação junto a Promotoria para sustentar projetos de cuidado no 

CAPS II e na rede. A equipe do CAPS ocupava o papel de ordenadora e coordenadora 

do cuidado para estes usuários, produzindo as relações na rede a partir das 

necessidades que ali identificavam, principalmente com o Pronto Socorro Municipal 

na atenção à crise.  

A aposta no arranjo organizativo com um médico horizontal no PS possibilitou 

o manejo compartilhado com a equipe de saúde mental, pelo vínculo estabelecido com 

serviço e equipes e a articulação para dentro do serviço, garantindo a  continuidade 

do cuidado no serviço e em rede quando necessário. Também "bancou" a 

permanência de usuários em crise quando a regulação via CROSS em hospital geral 

não aceitava, ainda que o PS não realizasse internação via AIH, ou seja, o custeio era 

pelo próprio município.  

Estratégia de gestão do cuidado produzida pelas equipes - mental e pronto 

socorro e também da gestora de saúde que, pela vivência como trabalhadora e 

gestora local do serviço, colocou o problema e o arranjo cuidador na agenda da 

gestão. Além disso, havia uma parceria interessante na composição de uma certa 

visibilidade para gestão do cuidado a partir do médico horizontal que também a 
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apoiava nas negociações e mediações junto ao corpo médico e serviços de referência 

regional. 

A experiência favoreceu a aproximação junto ao MP para que, nas situações 

em que houvesse pedidos de internação psiquiátrica por outros profissionais ou 

mesmo familiares, a avaliação e manejo se desse primeiramente pela equipe do CAPS 

II. Dispositivo este que sustentou um plano de cuidado no próprio município. 

Na rede básica, apesar da inclusão de psicólogos em cada UBS e uma equipe 

ampliada com outros especialistas, a lógica ainda era centrada na agenda 

programática e nas ofertas de consulta individual. O cuidado em saúde mental, no 

entanto, não é responsabilidade ou atribuição de uma categoria/ núcleo profissional, 

mas é campo de saberes e cuidado para toda a equipe - interferências da força 

racionalidade medicohegemônica e um corporativismo muito presente.  

No plano regional, diferenças importantes chamam atenção: dois municípios de 

portes distintos e sob a mesma comarca do MP com apostas bem diferentes nos atos 

de cuidar em saúde mental - um manicomializante e outro comunitário. A promotora 

marcava fortemente essa diferença, pautando que o município pequeno, com menor 

IDH da região, produzia muito mais ações no cuidado em saúde mental e no cuidado 

às crianças e adolescentes em acolhimento institucional, articulado em rede, do que 

o município de médio porte vizinho. Este último, encaminhava a maioria para as 

comunidades terapêuticas.  

Tecnologia leve, relacional, que radicaliza o cuidado no município pequeno em 

contraste  com o município maior, com orçamento robusto, mas que aposta no 

(des)cuidado manicomial. 

O mesmo PS que articula e sustentava possibilidades de cuidado na atenção 

à crise psíquica também compartilhava o cuidado domiciliar com a rede básica de 



166 

alguns a usuários, incluindo ações como a realização de curativos aos finais de 

semana, após muitos embates e tensões entre estes dois pontos de atenção. A escala 

e sinalização dos usuários era combinada entre serviços, sendo uma enfermeira do 

PSM a protagonista dessa articulação. Vale sinalizar que muitos desses arranjos 

foram possíveis pela parceria com trabalhadores que topavam modos outros de 

produzir cuidado na perspectiva da integralidade, amplificando o agir em saúde e as 

tecnologias leves colocadas no centro, dando visibilidade às necessidades. 

Finalizo SUSpeitando que o modo de construir pesquisa na relação 

sobreimplicada e compartilhada com os atores-viventes do campo também pode 

operar como um dispositivo de gestão do cuidado. Além da amizade e das boas 

conversas e partilhas com algumas pessoas com quem mantive mais contato, em uma 

de minhas danças-incursões em um dos municípios pequenos, fui convidada pela 

equipe para uma experimentação de Lian Gong, prática corporal chinesa em que 

tenho formação e sobre a qual havia comentado com a equipe NASF.  Há alguns 

meses, uma das trabalhadoras me contou que, agenciada pela vivência que tivemos, 

ela estava fazendo a formação online para incluir essa prática nas atividades coletivas.  

 

2.4.4. Gestão do trabalho no SUS em pequenos municípios 

 

Mais um desafio no campo da gestão do trabalho no SUS que ficou bastante 

evidente ao longo da pesquisa está relacionado ao modo de contratação dos 

trabalhadores de saúde, que interfere muito na continuidade do cuidado em saúde e 

na produção de rede.   
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Em cena: A despedida da doutora 
 

Dia de reunião geral e futura despedida da “doutora da família”, como era 
chamada pela comunidade. Otávia estava há quase um ano nesta equipe, após 
mudar-se para uma cidade próxima com a família. Fez residência em medicina de 
família e experimentou alguns manejos em saúde mental na atenção básica de outros 
municípios. A confiança da população e da equipe veio aos poucos, topando as visitas 
domiciliares que atravessavam a agenda, os grupos no salão da terceira idade, as 
aplicações de acupuntura por conta própria, o atendimento de casos de pessoas em 
sofrimento psíquico. Na copa, Isabel, ACS, e Malu, dentista da unidade e do NASF, 
conversavam antes da reunião começar. 

- Nossa, a doutora vai ter que sair mesmo? perguntava desapontada Isabel. 
- Sim, acabou o contrato dela, era temporário. E infelizmente a proposta dela não 

passou na licitação…  
- Poxa… 

Malu argumentava baixinho: 
- Nem me fale! A população já está fazendo abaixo-assinado aqui, quem sabe 

consegue sensibilizar alguém…. Fazia muito tempo que não tínhamos alguém 
como ela, que atende tudo, até saúde mental! As pessoas daqui desse lado 
dependem muito do posto, a maioria não consegue se deslocar até a cidade.  
  

 

 O corpo de trabalhadores era formado em sua maioria por servidores públicos 

concursados, uma das principais fontes de emprego do município, além de algumas 

empresas que figuravam na região voltada à usina e ao agronegócio. Atraía também 

um contingente de pessoas que moravam nos arredores, principalmente quando o 

salário era competitivo. Porém, nem sempre o concurso público estava na agenda 

para acontecer. 

Mas também chamava atenção a quantidade de profissionais com distintos 

regimes de contratação no município, como autônomo, pessoa jurídica, via recurso do 

Plano Regional de Educação Permanente em Saúde (PAREPS) etc, além de 

comissionados. A necessidade de reposição de trabalhadores era maior que as 

oportunidades de efetivar concurso público, principalmente para ocupação de certos 

postos, como o de médico. Com a baixa oferta de profissionais em algumas regiões 

mais afastadas de centros e pólos universitários e comerciais, havia bastante 

rotatividade e competição entre os municípios vizinhos. Dessa forma, adotavam 
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modelos de contratação como pessoa jurídica via processos licitatórios, que nem 

sempre garantem um perfil adequado à vaga.  

Tal qual a cena ilustra, parte dos profissionais são contratados 

temporariamente, alguns vinculados a projetos específicos, outros para compor 

equipes da rede básica, atenção especializada e hospitalar, comprometendo a 

dinâmica de equipe, a continuidade do cuidado e vínculo com o território. A gestão do 

trabalho fica à mercê do caos de contratações que interferem na gestão do cuidado e 

fragilizam as relações entre equipes que precisam de tempo e espaço comum para a 

produção compartilhada do cuidado e vínculo.  

Um outro efeito está na perda da relação que se estabelece com a população, 

sentida principalmente quando o profissional estabelece laços que favorecem o 

cuidado integral e sua permanência ampliaria o agir em saúde, como no caso de 

Otávia.  

Outro recolhimento interessante era o modelo de contrato baseado na 

quantidade de atendimentos ao profissional médico. Quase um contrato de gestão, 

porém sem vinculação à qualificação do cuidado e com pouca margem para 

negociação de outros formatos de cuidado, como o matriciamento, atendimento 

compartilhado, visita domiciliar, dentre outros. Ao invés do regime de contratação estar 

centralizado no cuidado do usuário, na realidade era profissional centrado e sem 

tensionamentos ou exigências por parte do gestor. Um dos motivos pode estar 

relacionado a limitada quantidade de profissionais médicos na região que topam o 

deslocamento, o salário, o que deixa os gestores com uma mínima margem de 

negociação. 

O caos da gestão do trabalho no SUS agencia interrupção, descontinuidade, e 

fragiliza as relações de cuidado com equipe e território.  
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2.5. Impactos desorganizadores no campo: palavras finais 

 

“Faz escuro mas eu canto 
porque a manhã vai chegar.”  

Thiago de Mello 

 

 Estava tudo programado para que as dançarilhagens desta pesquisa 

finalizassem em meados de 2020, destinando os meses finais às escritas. Um diário 

de campo efervescente de vivências e experiências sobre e na gestão do cuidado 

produzido por pequenos municípios do estado de São Paulo, que possibilitaram 

frutíferos aprendizados e reflexões.  

No abre-alas para os campos de pesquisa, assumi o compromisso em 

compartilhar os recolhimentos e análises com gestores e trabalhadores partícipes e 

também construtores desta cartografia, em ato. Parte desse compartilhamento foi 

produzida em relação, no decorrer dos encontros e da aproximação com diferentes 

atores-viventes, principalmente aqueles com quem o vínculo foi mais intenso. A 

partilha de pensamentos, vivências, percepções e sensações a partir da 

sobreimplicação como trabalhadora-gestora-mochileira-pesquisadora do SUS era 

fluída - a gente experimenta e divide pelas vizinhanças que vamos descobrindo com 

o outro, em cada encontro. 

Na corda-bamba entre o trabalho e esta cartografia, as mochilagens ao campo 

indicavam que, em poucos meses, já teríamos acumulado recolhimentos 

significativos. Os últimos encontros seriam dedicados à escuta e partilha na 

perspectiva da micropolítica do trabalho e cuidado. 

 

Em cena: No meio do caminho tinha uma pandemia… 
  

Estava tudo combinado para o retorno em Rio Dourado na primeira semana de 
abril de 2020.  
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- Queria combinar com vocês um momento pra compartilhar mais dessa 
caminhada, os recolhimentos que estou fazendo e se fazem sentido. 

- Ah, você conseguiria voltar em abril?  
- Abril….deixa ver aqui na agenda… Mais pro começo, mais pro final? 
- Acho que no começo, assim aproveita e participa do evento que fazemos em 

comemoração ao Dia Mundial da Saúde. A cidade praticamente pára e 
organizamos diversas atividades pra conhecerem o que o que tem no SUS… 
Por exemplo, ano passado fizemos uma tenda com profissionais fazendo 
auriculo, alongamento e exercícios, brincadeira com as crianças, prevenção à 
dengue… 

- Combinado! Vocês me ajudam a combinar com a Carla também?  
- Claro!  
- Até a próxima! 
- Até! Boa viagem! 

 

Mas, essa viagem nunca aconteceu… 

 

Março de 2020. Uma linha divisória se fez na vida de todos os viventes com as 

notícias e incertezas que a pandemia do novo coronavírus trouxe. Caos, medo, muitas 

mortes. Medo. 

Por aproximadamente dois anos vi a vida acontecer pela janela, pelos jornais 

e pelas redes sociais, com o privilégio do trabalho remoto. Um recorte de mundo tão 

pequeno frente a tudo que aconteceu diariamente. “Na janela lateral do quarto de 

dormir”, vi carroceiro passar, vi o pequeno comércio de eletrônicos aberto e bastante 

movimentado, vi o pequeno restaurante do bairro vendendo marmitas, vi a cabelereira 

se indignar, quase todos dias, por fechar o pequeno salão, vi pessoas passando com 

máscaras pra lá e pra cá, vi a feira de terça-feira acontecer normalmente com suas 

barracas de pastel e de caldo de cana cheias de gente.  

Nos jornais, a tragédia estampada diariamente. Do Covid-19 ao planalto, o 

desgoverno imperou em todos os planos. Segundo o relatório de pesquisa produzido 

pelo Centro de Pesquisas e Estudos em Direito Sanitário (CEPEDISA) da FSP/USP 

em parceria com o Conectas Direitos Humanos, o governo brasileiro sob a liderança 
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da Presidência da República promoveu uma estratégia institucional de propagação do 

vírus (ASANO et al, 2021). Não fossem medidas estaduais e municipais, o colapso 

teria sido maior e acontecido há mais tempo. Ainda assim, muitos foram os efeitos 

sentidos em nossos corpos de maneira bastante desigual. Pois, depende de onde 

você mora, da sua cor, da sua origem, do seu CEP, do seu trabalho, dos modos de 

se deslocar na cidade. Depende, se a sua vida vale a pena.  

Em uma sociedade que já se encontrava sob a mira do agronegócio, da PEC 

da morte com o congelamento dos gastos em saúde e educação, do projeto 

armamentista, perda de direitos trabalhistas e tantos outros, a crise sanitária e 

humanitária imposta pelo novo coronavírus acirrou ainda mais o contexto de 

desigualdade e operou como uma fumaça ao nos desfocar da problemática em si: 

neoliberalismo político,  econômico e epidemiológico no Brasil-colonialista. 

No tocante ao governo federal, o vírus foi utilizado como um arsenal 

necropolítico. Como disse o poeta Lucas Bronzato (2021) em Entre a Fome e a 

Forbes:  

 
“Depois de escalarem a curva ascendente  

pisando cadáveres e estômagos vazios  
  

Lá do cume do pico de mortes  
sorriem e acenam  

os onze novos bilionários brasileiros  
junto dos outros cinquenta e quatro  

  
Imunes  

desde muito antes de existir vacina”. 
 

A transmissão da COVID-19 se alastrou abertamente, invadindo as moradias 

sem pedir licença. Nas periferias dos grandes centros, grandes aglomerados de gente 

que precisavam escolher entre o farelo de arroz e feijão pra comer ou o álcool pra 

benzer. A fila da caixa econômica federal ou aglomerado de pessoas recolhendo as 
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sobras de carne e osso nos lixos dos açougues foram cenas emblemáticas que 

materializaram a crise humanitária. Evidenciaram algo crucial: a fila e a fome tem cor, 

tem cheiro, tem suor. São pretas. Aglomeradas. Tem olhos de desespero de quem 

não tem o que comer amanhã.   

Abandonados à própria sorte como se todos tivessem as mesmas 

possibilidades de se proteger, a vidas infames foram tratadas como culpadas pela 

própria exposição/des-proteção. Por saírem às ruas para garantir o sustento, um 

carboidrato sequer, o aluguel do fim do mês. Culpados por estarem à margem e pelo 

modo de se constituírem em coletivo para sobreviver. Culpados por serem pretos 

demais, por serem pobres demais. Culpados por contaminarem o "patrão”, pois 

retornaram às suas casas nos dias de folga. Corpos estes que tomam seus barcos-

ônibus, contrariando as leis newtonianas de ocupação do espaço, para servir em todos 

os cantos das cidades. Vidas majoritariamente pretas, visíveis a casa grande quando 

perceberam a louça acumular, mas invisíveis em suas dores, medos, preocupações, 

porque o tema não eram eles, mas os senhores de engenho da pós-modernidade.  

As políticas públicas federais, ao contrário de produzir enfrentamento ao novo 

coronavírus, rompendo com esse modus operandis hegemônico, aprofundaram a 

desigualdade, promoveram o genocídio e a necropolítica.  

No estado de São Paulo, houve uma condução midiático-eleitoral por parte do 

governador em relação às medidas de enfrentamento da pandemia. Apesar de 

reconhecer a gravidade do problema e declarar importante o distanciamento social 

para diminuição da circulação viral, todo o chamado “plano São Paulo” que regulava 

fechamento/abertura de setores e a circulação pública, era orientado por lógicas 

econômicas, pautadas principalmente segundo os interesses do capital.  Não havia 

medidas ativas para proporcionar a proteção aos diferentes grupos sociais segundo 
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suas realidades. Era um distanciamento social “neoliberal”: segundo “arbítrio” e as 

possibilidades de cada um. Do ponto de vista da condução específica das medidas de 

saúde, houve centralização no Palácio dos Bandeirantes e uma desarticulação ativa 

dos espaços bipartites de pactuação e gestão. Os gestores municipais tinham que se 

informar sobre as decisões a partir das “lives” do governador para a imprensa. 

A responsabilidade quanto à proteção, cuidado e sobrevivência na pandemia e 

as políticas afirmativas para proteção de quem se encontrava em maior 

vulnerabilização foram heterogêneas e ficaram a cargo principalmente de cada 

município e/ou agrupamentos por região que se mobilizaram tanto na linha de frente 

no SUS, como na articulação de ações intersetoriais. Movimentos sociais foram 

decisivos nas ações de solidariedade. 

No Brasil e no mundo, a resposta à crise sanitária apostou nas tecnologias 

duras, tendo como eixo o cuidado hospitalar a pessoas com Covid-19, com a 

ampliação de leitos de enfermaria e UTI, o distanciamento social e a testagem. Os 

esforços estiveram voltados à abertura de hospitais de campanha, criação de centros 

de referência e acolhimento a pessoas com suspeita de contaminação pelo vírus, 

avaliação, atendimento e monitoramento dos sintomáticos respiratórios, com 

diferentes arranjos em cada lugar. Nos primeiros meses, houve a suspensão das 

atividades rotineiras da rede básica e atenção especializada com deslocamento de 

partes dos trabalhadores para o enfrentamento da pandemia.  

Algumas ações foram mantidas, como o acompanhamento às gestantes, 

imunização, renovação de receitas, distribuição de materiais de curativos e alguns 

atendimentos, porém com certa restrição pelas equipes (SEIXAS et al, 2020). O 

retorno foi gradual, sofrendo alguns impactos no decorrer das ondas do novo 
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coronavírus e das informações desencontradas produzidas principalmente pela esfera 

federal.   

Segundo Seixas et al, 2020, a aposta nos cuidados de proximidade como 

“modalidades de cuidado mais próximas dos territórios de vida e de trabalho das 

pessoas” teria um potencial de amplificação ao cuidado nos territórios onde a vida 

pulsa. Nesse rol de serviços, estariam a rede básica, NASF, a atenção domiciliar (AD), 

consultório na/de rua, CAPS, dentre outros. Uma ampla rede de serviços do SUS que 

se constrói na proximidade com os viventes, que vem sofrendo fortes ataques nos 

últimos anos, com o sucateamento das políticas e financiamento. 

  Num segundo momento, equipes e comunidades foram se articulando na 

produção de inovações e novos arranjos de cuidado à população, inclusive assumindo 

as articulações intersetoriais com desenvolvimento social, por exemplo.  

Em muitos lugares, as mobilizações em cada região de saúde e o trabalho em 

conjunto com as equipes gestoras, apoiadores e assessoria técnica do COSEMS/SP, 

AAB e representantes dos DRS foram fundamentais para a produção dos planos de 

contingência e as tomadas de decisão com rapidez e assertividade (COSEMS, 2021). 

Muitas foram as negociações e enfrentamentos para que as necessidades locais 

norteassem estratégias e dispositivos para o cuidado, considerando o agravamento 

da crise pela conduta inescrupulosa do ente federal.  

Os desafios eram inúmeros e se somavam dia-após-dia: da insuficiência de 

medicamentos para o procedimento de intubação orotraqueal, a baixa quantidade de 

insumos para a testagem, sucateamento dos laboratórios de referência para a análise 

sorológica, falta de recursos para habilitação de novos leitos e compra de 

respiradores, distribuição de medicamentos sem comprovação de eficácia, ao caos da 
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compra das vacinas e o fatídico episódio das mortes por falta de oxigênio no 

Amazonas.  

A estratégia apoiadores COSEMS/SP foi crucial para suporte aos municípios, 

constituindo diferentes estratégias de orientação aos gestores e fortalecimento dos 

grupos técnicos para discussão, acompanhamento e monitoramento das Grades de 

Urgência e Emergência, da AB e EPS, com priorização de agendas e pautas de 

acordo com as necessidades da região (COSEMS, 2021).  

No entanto, as eleições municipais ao final de 2020 trouxeram mudanças nos 

cenários municipais com a troca de prefeitos e, consequentemente, de parte dos 

secretários/diretores de saúde e equipes em plena pandemia. A rotatividade de 

gestores foi intensa nos últimos anos, sendo o COSEMS/SP um importante aliado 

para evitar a descontinuidade dos projetos e garantir o suporte às equipes na região.  

As descontinuidades das apostas das gestões municipais produziram mais um 

efeito bastante desorganizador ao SUS e à pesquisa. Ainda assim, sustentei minhas 

andanças (ainda que virtuais) junto a coletivos de que já fazia parte, como os 

trabalhadores que compuseram o campo da pesquisa do doutorado. Apesar da 

convivência direta com as equipes de saúde de municípios pequenos ter sido 

suspensa, o vínculo construído ao longo de um ano de encontros possibilitou o 

compartilhamento dos fazeres em meio à pandemia, incluindo algumas das 

estratégias de enfrentamento elaboradas em cada lugar.  

Dentre elas, a elaboração do plano de contingência para o fortalecimento das 

ações na região de saúde e a criação de arranjos organizativos como aposta 

municipal, ainda que tenham sofrido mudanças na gestão e descontinuidade de 

projetos. Alguns dos dispositivos e estratégias para gestão do cuidado que podem ser 

citados são: acompanhamento e monitoramento dos sintomáticos respiratórios pela 
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equipe de vigilância epidemiológica que foi ampliada com profissionais do NASF; 

realização de encontros e atividades coletivas com os usuários da rede básica por 

plataformas virtuais, bem como a produção e disseminação de materiais audiovisuais 

a população; reuniões dos conselhos municipais de direitos de forma remota; 

reorganização da rede básica, destinando uma UBS ao atendimento exclusivo dos 

sintomáticos respiratórios; aquisição de respirador e preparação de leitos de semi-

intensiva no hospital de pequeno porte; investimento na comunicação e publicação da 

sala de situação diária nas redes sociais da SMS, informando sobre o número de 

pessoas em isolamento, óbitos, quantidade de testes realizados confirmados e 

suspeitas. Além disso, o município também se ocupou da realização de ações 

intersetoriais junto à segurança pública, sustentando as medidas para o isolamento e 

distanciamento social.  

Muitos desafios seguem latentes no pós-pandemia. Seixas et al, 2020 nos 

convidam a refletir sobre o que a pandemia desorganiza e que poderia ser uma janela 

para as visibilidades e dizibilidades sobre as repetições do modo hegemônico e o fazer 

diferente no SUS. Continuar a interrogar e estranhar os agires e práticas cotidianas 

da gestão e do cuidado em saúde, adotando como alicerce a integralidade como 

princípio fundamental.  

No entanto, é preciso reconhecer que têm sido duros os impactos do 

desfinanciamento e das políticas federais no SUS, que, potencializados pela omissão 

do governo estadual em São Paulo, têm produzido efeitos desorganizadores e muito 

sofrimento para gestores locais, trabalhadores e usuários. 

São profundos os movimentos de reinvenção que se anunciam necessários no 

âmbito do SUS. 
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Por fim, resgatando alguns elementos sobre o mundo da gestão e do trabalho 

que fomos explorando até aqui, a gestão do cuidado em saúde requer o fortalecimento 

do SUS municipal e regional/estadual ao mobilizar diversos serviços e equipes de 

saúde ou mesmo intersetoriais. Um campo de forças micropolítico, atravessado pelo 

modo de se produzir política no Brasil, e por outras que se entrecruzam, se repelem, 

se chocam e tangenciam o agir em saúde e a produção do cuidado.  

A depender dos dispositivos e estratégias fabricadas pelos gestores e 

trabalhadores no cotidiano, pode-se ampliar e amplificar as possibilidades dos atos 

cuidadores que dialogam com a produção de vida ou de morte. Desta forma, o modo 

como se dá a visibilidade e dizibilidade às necessidades dos viventes de forma a incluir 

na agenda gestora no plano municipal e regional é crucial.  

Seguimos apostando na educação permanente em saúde como ferramenta 

para invenção e mudança micropolítica das práticas gestoras e cuidadoras no SUS, 

tendo como alicerce a integralidade do cuidado.  

Entre-laços e entre-nós, SUS-tentamos, deste modo, a produção de 

enfrentamentos, movimentos, dançandarilhagens e bordaduras por um projeto ético-

estético-político em defesa da vida todos viventes sob a lente da integralidade e 

gestão do cuidado. Nosso SUS.  
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3. MOMENTO III: 

Caderno-EP: Em-cenas e narrativas verossímeis para agenciar 

novas atmosferas 
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3.1. (Em)cenagens e (des)aprendizagens: Narrativas verossímeis em 

modo EPS 

 

“E, depois, confesso a quem me conta, que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e 

nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto estas histórias não são totalmente 

minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que, às vezes, se (con)fundem com as 

minhas. Invento? Sim invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas? Mesmo as 

reais, quando são contadas”. 

Evaristo, 2016, p.7. 

 

 

Durante a produção desta tese, me desafiei a dialogar por meio de narrativas 

verossímeis preenchidas pela intensidade dos encontros no campo de pesquisa para 

colocar em análise a gestão do cuidado em pequenos municípios. Elas seriam as 

intercessoras dos referenciais teóricos utilizados e, não o contrário. Nada fácil. A 

pesquisa dita “tradicional”, cartesiana, ainda não reconhece e muito menos legítima 

modos outros de produção do conhecimento a partir das implicações do sujeito 

pesquisador e de seu imbricamento com o campo. Fala-se em “viés”. Chamamos aqui 

de sobreimplicação - como trabalhadora, gestora, usuária, estudante do/no SUS.  

Por ser essa multidão que habita em mim, dois desejos eram muito fortes: 

construir uma tese que estivesse totalmente marcada pela micropolítica do trabalho e 

cuidado em saúde e que ela pudesse florescer a outros campos, a outros atores-

viventes, como parte da caixa de ferramentas do trabalho vivo. Para tanto, usei como 

inspiração a plataforma que deu vida ao curso “EPS em Movimento” e algumas 

produções do COSEMS e CONASEMS (como o Brasil Aqui Tem SUS), que se 

propuseram a dar visibilidade às experiências vivas de construção de SUS ao redor 

do país. Um Brasil SUS país afora que muitos não conhecem e que não ganha as 

telas e folhas de jornal.  
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Utilizando o conceito-ferramenta da educação permanente como potencial 

evocadora de reflexões e (des)aprendizagens a partir do que se faz, onde e como se 

faz, proponho que estes escritos operem como uma tese-EPS. Ou seja, que seja 

disparadora às equipes, gestores, trabalhadores e usuários que queiram, por meio 

das muitas narrativas, colocar em questão a gestão do cuidado, os processos de 

trabalho e o “gestar” em saúde.  

Proponho prepararmos nossas mochilas e nosso roteiro de preocupações para 

uma viagem a uma macrorregião de saúde paulista composta em sua maioria por 

municípios de pequeno porte com uma paisagem diversa. O objetivo da viagem? 

Participar de um projeto singular mobilizado por muitos parceiros - COSEMS, 

Universidades, OPAS, MS - que visa um mergulho intensivo no cotidiano da gestão e 

trabalho de uma macrorregião de saúde. Durante um ano e meio, você irá participar e 

acompanhar os encontros entre gestores e suas equipes de saúde,  

 Em cena: a gestão do cuidado em municípios de pequeno porte de uma região 

de saúde paulista. Regularidades. Similaridades. O fervor da micropolítica do trabalho 

e cuidado no SUS borbulha no cotidiano do agir em saúde. Muitos atores-viventes 

constroem esse processo, com mais ou menos porosidade, agenciados por um campo 

de forças que interfere e atravessa a produção do cuidado. Casos mais complexos 

mobilizam outras estratégias. Casos do “dia-a-dia”, por vezes, se mantêm na repetição 

do modo hegemônico. Desafios novos. Desafios velhos. Apostas de gestão que fazem 

muita diferença para a gestão do cuidado. 

O que eu faço que fortalece o cuidado no SUS? O que eu faço que não fortalece 

o cuidado? E o que eu poderia fazer?  
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Essas são questões que vão rondar e atravessar nossas andarilhagens por 

Martinópolis, Rio Dourado e tantos outros pequenos municípios e atores-viventes que 

iremos encontrar.  

Rio Dourado é um município (verossímil) com nove mil e quinhentos habitantes, 

localizado no oeste paulista, a 700 quilômetros de distância da capital do estado. Faz 

parte de uma região de saúde com mais doze municípios, sendo Martinópolis a 

referência, com sessenta mil habitantes. Na macrorregião de saúde, noventa por cento 

dos municípios são de pequeno porte, porém diferentes no contexto socioeconômico 

(IPRS) e na dependência em relação aos equipamentos de saúde estaduais. Além 

disso, em média, os municípios ficam a quase duas horas da grande cidade da 

macrorregião, talvez por isso haja bastante cooperação e solidariedade entre os 

gestores de sua região.  Afinal, ou se viram ou serão “virados de cabeça para baixo” 

pelas necessidades! 

Em Rio Dourado há três Unidades Básicas de Saúde (UBS) -  UBS Jardim do 

Sol, UBS do Encanto e UBS Flores, cada uma formada por uma equipe mínima de 

estratégia de saúde da família e de saúde bucal, uma equipe multiprofissional do 

NASF (Núcleo de Apoio/ Ampliado à Saúde da Família) com fisioterapeuta, psicólogo, 

assistente social, nutricionista, dentista e médicos especialistas - cardiologista, 

neurologista, ortopedista, ginecologista e pediatra - que também atendem nas 

unidades. Também possui um ambulatório de especialidades multiprofissional - 

fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, alguns procedimentos especializados em 

saúde bucal e um hospital de pequeno porte com pronto-socorro e leitos de enfermaria 

para internação, cirurgias eletivas e de pequeno porte, além  de partos cesáreas.  

Para acessar alguns serviços de média e alta complexidade é necessário viajar 

até Martinópolis ou outros municípios maiores como São João do Encantado - por 
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meios próprios ou pelo transporte sanitário, que sai todos os dias às 4h da manhã e 

retorna no fim do dia. As referências de cuidado em saúde mental em CAPS adulto ou 

álcool e outras drogas ou mesmo ao ambulatório de psiquiatria ficam todos em 

Martinópolis. 

  Carla é secretária municipal de saúde de Rio Dourado e está há quatro anos 

na função. Muito conhecida, na cidade e na região, pelo modo como vai se articulando 

com os demais gestores e atuando com afinco nos espaços de pactuação regionais. 

Também está como representante regional pelo COSEMS e vira e mexe participa dos 

encontros com os apoiadores e a diretoria da entidade em São Paulo. Junto com 

Alfredo, secretário municipal de Martinópolis, forma uma dobradinha para pautarem 

os interesses e necessidades dos municípios nas reuniões da CIR. Geralmente, 

realizam encontros prévios com os gestores da região de saúde para que possam 

estar mais articulados e em consonância.  

Durante o Projeto Ativadores, Carla, Alfredo e tantos outros gestores puderam 

problematizar intensamente os desafios da gestão e as estratégias que entendem 

como potencializadoras à gestão do cuidado. Também envolveram suas equipes com 

vistas a ampliar a participação e agenciar possíveis mudanças e reflexões em seus 

processos de trabalho e cuidado. Em um destes encontros, Carla encontra uma 

grande amiga, Helena, gestora de São João das Flores, um outro município pequeno, 

mas localizado em outra região de saúde, próxima a uma região metropolitana.   

No decorrer destes encontros, pudemos nos inundar no dia-a-dia do fazer em 

saúde em Rio Dourado, nos conectamos com a multiplicidade de atores-viventes que 

produzem o SUS municipal e regional e mergulhamos nas tensões, disputas e 

potências do trabalho vivo em ato. 



183 

No diário cartográfico a seguir, narrativas verossímeis destas danças-encontros 

que preencheram essa viagem até aqui para que possam agenciar pensamentos, 

reflexões, incômodos, estranhamentos, conversas…. Interrogações!!! Um ótimo e 

frutífero encontro. 

 

3.1.1. Em cena: personas 

 

Liz - Pesquisadora-mochileira 

 

CIR Martinópolis: 

Alfredo - Secretário Municipal de Saúde de Martinópolis (CIR Martinópolis) 

Carla - Secretária Municipal de Saúde de Rio Dourado (CIR Martinópolis) 

Mazé - Articuladora Estadual da Atenção Básica da Região de Saúde de Martinópolis 

Alice - Trabalhadora da saúde de Rio Dourado 

Ângelo - Assistente social do NASF de Rio Dourado 

Arnaldo - ACS da ESF/UBS Jardim do Sol 

Carlos - Usuário 

Cintia - Enfermeira da ESF/UBS Flores 

Dalva - Psicóloga contratada por tempo determinado 

Fernanda - Fisioterapeuta do NASF de Rio Dourado 

Fernando - Usuário ESF/UBS Jardim do Sol 

Iná - Facilitadora Projeto Ativadores pelo COSEMS e apoiadora do COSEMS/SP 

Isabel - ACS da ESF/UBS do Encanto 

Luana - Assistente social do NASF de Rio Dourado 

Madalena - Aluna da escola estadual 

Malu - Dentista do NASF de Rio Dourado e da UBS do Encanto 

Otávia - Médica de família da ESF/UBS Jardim do Sol 

Talita - Aluna da escola estadual 

Tânia - ACS da ESF/UBS Jardim do Sol  

Tarsila - ACS da ESF/UBS Flores 

Tati - Psicóloga do NASF de Rio Dourado 
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Ricardo - Usuário da ESF/UBS Jardim do Sol 

 

CIR Metropolitana: 

Helena - Secretária Municipal de Saúde de São João das Flores (CIR Metropolitana) 

Lorena - Articuladora Estadual de Saúde Mental da CIR Metropolitana 

Sérgio - Secretário Municipal de Saúde de Florisalto (CIR Metropolitana)  

 

 

3.1.2. Em cena: narrativas verossímeis 
 
 
 

A solidão do gestor 

 

Encontro de gestores da região. Na pauta, como produzem a gestão do cuidado 

em seu município. Muitos falam sobre a solidão que é ocupar esse lugar. 

- Quando você assume esse lugar, é o seu CPF que está ali marcado, 

independente do que aconteça. Me sinto sozinha e fazendo de tudo um pouco.  

- Eu também. Tem horas que sou gestor, outra hora estou eu respondendo e 

fazendo coisas da regulação, atendo usuário, vereador, prefeito…. médico 

falando que vai pedir as contas, problema de manutenção na unidade de saúde. 

Fora as reuniões e prestação de contas que tiram o meu sono… É só 

reclamação, em cima de reclamação e tantas cobranças….  

- Olha, estou recente aqui no cargo, mas já percebi que esses trabalhadores só 

colaboram quando tem benefício da prefeitura. Tem horas que queria fazer 

igual na época que trabalhei no banco, vestir todos com uma camiseta escrito 

“eu visto a camisa desta secretaria”...quem sabe assim eles começam a 

colaborar…. 

- Mas fica difícil fazer gestão sozinha! E outra, a gente pode mandar o que for, 

mas se não construir junto, fica bem difícil. 

- Tem razão…. aqui fui tentando montar uma equipe gestora com quem já tinha 

e outros profissionais que me ajudam nessa ponte. Mês passado convidei uma 

profissional para assumir a coordenação da atenção básica e a equipe do 

NASF, por circular bastante, é um bom observatório pra mim… 

- Tem horas que mal consigo saber o que de bom a gente faz como gestor…. 

qual o impacto disso para os usuários, se estamos cuidando de verdade…  

- Ter um espaço como esse, pra gente parar e pensar no que e como fazemos 

é bem interessante. Senão, ficamos mergulhados em todas as demandas do 

dia a dia e mal conseguimos refletir e trocar sobre nossas dificuldades  

- Na CIR a gente não consegue fazer isso….não tem nem brecha pra gente 

debater…. 
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- Mas não deixa de ser importante…talvez a gente precise se articular mais, 

senão as pautas continuarão chegando prontas e o município vizinho vai vencer 

tudo no grito e a SES! 

 

 

Burburinhos em modo EPS 

 

Em meia-lua-roda, o encontro do pequeno grupo inicia logo após a parada do 

almoço. Éramos aproximadamente quinze pessoas: dois facilitadores, secretários de 

saúde municipais e/ou representantes e eu. Quase todos, gestores de municípios 

pequenos  das mais variadas regiões de saúde.  A maior cidade era de médio porte, 

vizinha a São José do Rio Preto/SP.  

- O que você faz mesmo sabendo que não fortalece o SUS?  

Essa questão pegou de jeito e alavancou a discussão. Era quase unânime a 

resposta: clientelismo político! O incômodo com as interferências politiqueiras era 

evidente no cotidiano da gestão, principalmente para acesso a consultas e exames. A 

famosa “carteirada” dos vereadores ou do prefeito, por exemplo, era recebida com 

angústia, raiva e, muitos, acabavam por acatá-la ao final. Como disseram: “um dos 

sapos a serem engolidos”.  

- Mas quais as possibilidades de enfrentamento nessas situações? Como 

vocês, gestores, se colocam? O que isso pode sinalizar sobre o projeto político do 

SUS municipal? Essas questões rondaram o debate e abriram ao compartilhamento 

de experiências muito interessantes, agenciadas pela questão: Por que a fila de 

espera de transplantes não sofre interferências externas no acesso? 

Bastante burburinho. Incômodos. Reflexões. 

Da sensação de “não é possível fazer praticamente nada” nas primeiras 

respostas, os participantes começaram a se indagar após as provocações 

subsequentes. 

Uma das gestoras contou que em uma dessas situações, promoveu a mudança 

dos fluxos assistenciais para acesso à atenção especializada e exames por meio da 

reorganização do processo de trabalho da Central Municipal de Regulação. Isso 

também levou a elaboração de painéis atualizados permanentemente nas UBS e 

SMS, indicando a quantidade de consultas de atenção básica, especializada e 

exames realizados, bem como a taxa de absenteísmo como prestação de contas, 

transparência e corresponsabilização da população.  

- A mudança no modo de operar a fila de espera, colocando o vereador 

enquanto responsável a justificar suas interferências, reduziu drasticamente essas 

situações!  

Outra gestora partilhou sobre os modos de aproximação junto ao Conselho 

Municipal de Saúde. Essas relações muitas vezes de desconfiança e inimizade e que 

recaiam muitas vezes em cobranças do prefeito, foram um disparador para que a 

forma de prestação de contas fosse alterada. Antes relegados somente a bater o 
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martelo, sem muita abertura para discussão, a equipe gestora começou a produzir 

vizinhança junto ao CMS, incluindo os mesmos nos processos de validação, 

aprovação e acompanhamento do projeto político do SUS municipal. 

Nada liso e confortável. Muitos enfrentamentos, diferentes vistas do ponto. 

Alguns gestores com mais ou menos agires e apostas na gestão do cuidado. 

 

 

Como é que vocês fazem? 

 

Segue a reunião do Grupo de Trabalho da Rede de Atenção Psicossocial, 

retomado após alguns anos sem encontros. Em roda, secretários municipais de saúde 

e representantes da saúde mental de diferentes municípios conversam sobre alguns 

desafios junto com Lorena, articuladora da saúde mental da SES/SP.  

- A gente também precisou rever algumas coisas…. Uma delas foi colocar um 

médico horizontal no Pronto-Socorro, o que fez uma diferença enorme! Até 

porque, a gente percebia que, a depender de quem estava no plantão, mudava 

radicalmente a conduta … e uns mal queriam receber paciente em crise, outros 

só queriam encaminhar… Além disso, o Dr. Gustavo topa fazer várias coisas 

junto com a nossa equipe do CAPS, o que faz bastante diferença. A gente 

discute bastante, mas conseguimos nos entender. Faz muita diferença ter 

alguém pra dar seguimento no cuidado, ajuda a não perder os combinados e 

ser uma ponte com os outros plantonistas. A equipe de enfermagem sozinha 

não consegue segurar…   conta Helena, Secretária Municipal de Saúde de São 

João das Flores, município pequeno da CIR Metropolitana. 

- Nós temos esse problema com os plantonistas e, nos casos de saúde mental, 

fica ainda mais complicado…   

- Em uma das experiências que tive em outro município, também percebemos a 

diferença de profissionais horizontais, possibilitando uma continuidade do 

cuidado. Não que sozinho isso resolva, mas pode ser uma estratégia bem 

interessante. 

- E outra coisa bem importante é o contato direto que temos com a promotora 

pública. Fomos construindo essa relação ao longo do tempo…. e hoje, sempre 

que chega algum pedido a ela para internação, a equipe do CAPS é consultada 

antes… só vai depois de uma avaliação com a equipe, então são situações 

muito específicas. Enfatiza Helena. 

- Sério? Nossa! Como isso é possível, se estamos na mesma comarca do 

ministério público e temos a mesma referência? Os próprios psiquiatras vivem 

solicitando internação e não conseguimos fazer esse contato... 

- Pois é… e olha que somos um município pequeno com bem menos recursos 

que vocês (risos).... Talvez tenha a ver com o trabalho da equipe do CAPS, 

talvez por ser pequeno, a equipe circula de lá pra cá, vai pro PS, volta...não é 

nada fácil, mas tentamos mobilizar a rede pra cuidar…. 
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De gole, engole. 

 

Sexta-feira, nove horas da manhã. Café farto na mesa. O burburinho começa 

a aumentar com a chegada dos gestores municipais e seus representantes . Muitos 

aproveitam para estabelecer suas conexões neste momento - falam da vida, do SUS, 

do cotidiano, pendências com o DRS, apoios mútuos entre os pares. Mais um gole de 

café preto e seguimos para o início da reunião. Enfileirados na sala do auditório, com 

visão para a nuca alheia. À frente, representantes do departamento regional 

conduzem o encontro mensal. Pauta extensa. A vigilância abre a reunião. Bronca. 

Silêncio. Bronca. Expressões incomodadas. Alguns cruzam os braços, franzem a 

testa, remexem na cadeira, balbuciam algumas palavras bem baixinho. Cobranças e 

mais cobranças. Discussão, não há. Até que um dos secretários pede a fala. E quase 

em uma única respiração, solta o verbo. Incômodos do lado de lá e de cá. Mais um 

toma coragem. Outra. Três, de quase dezenove representantes municipais. Os 

mesmos. A proposta, que já estava pronta para o cumpra-se, teve que se adaptar - 

um pouco. De resto, a pauta segue. Pouco espaço para intervenções. Silêncios. Um 

ou outro se levanta para mais um gole de café. Talvez para ajudar a desengasgar um 

pouco? Informes e mais informes. A pauta segue com pouca discussão. Quase meio-

dia, uns já apressados para sair. Alguns se despedem, outros compartilham o almoço. 

É no burburinho informal que os silêncios ganham letras e sons. 

 

 

O que é gestão do cuidado? 

 

O encontro se iniciou com onze dos treze gestores municipais de saúde 

daquela região presentes. Após uma breve explicação sobre a atividade daquela 

manhã, uma das facilitadoras propôs um rápido exercício: “Escrevam, em poucas 

palavras, o significado de gestão do cuidado, usando uma a duas tarjetas”.  

Papéis e canetões a postos aguardando uns rabiscos. Olhares fixos no quadro 

miravam a pergunta projetada à frente, que acabara de ser lida. Outros, ensaiavam 

escrever alguma coisa no papel. Aos poucos, as tarjetas formavam um painel colorido 

e cheio de palavras. 

“Planejamento”. “Trabalho em rede”. “Intersetorialidade”. “Parceria”. “Equipe 

multiprofissional”.  “Gestão”. “Cuidado em rede”. “Corresponsabilidade”. “Rede”. 

“Cuidado ao usuário”. “Gestão na saúde”. “Envolvimento das equipes”. “Rede de 

Atenção à Saúde”, “Acesso”, ....  

A partir da leitura do quadro e dos referenciais bibliográficos que utilizara para 

dialogar sobre o conceito de gestão do cuidado, Iná, uma das facilitadoras, dá 

sequência ao encontro pedindo que identificassem alguns desafios.  

“Falta de apoio”. “Ausência de espaços”. “Falta de capacitação”. “Lidar com a 

política”. “Politicagem”. “Dificuldade com as equipes”.....   

Rodada aberta para cada um dissertar sobre sua experiência.  
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- É tanta burocracia para resolver que não sobra tempo para fazer a gestão junto 

com as equipes, acompanhar mais de perto o trabalho de cada unidade.  

Com ares de concordância, outro gestor complementou: 

- Fora que nem sempre os profissionais entendem o trabalho…. o NASF, por 

exemplo, é uma coisa no papel, no documento do Ministério da Saúde…. mas 

na prática vira outra coisa….  

 

 

Quebrando silêncios 

 

Após algumas insistências e anos sem agendas comuns, o grupo de trabalho 

para discussão sobre saúde mental retoma seus encontros, a priori, bimensais. Na 

segunda reunião, convocada por Lorena, articuladora da saúde mental da SES/SP, 

algumas referências municipais da saúde mental começam a chegar. Pauta pronta, 

datashow ligado, apresentação em powerpoint “no esquema”.  

- O que acha de organizar em roda as cadeiras? Pergunta Liz à Lorena.  

- Ah! Acho uma boa!  

Um círculo de tamanho mediano se forma, metade dos municípios ali presentes 

e umas cadeiras a mais, caso alguém chegasse atrasado. Lorena inicia a 

apresentação com uma longa explanação sobre a importância da política de saúde 

mental no SUS, portarias e normativas, abafada pelo barulho do ventilador que tentava 

aliviar um pouco o calor da sala. Dentre o que deveria ser e o que acontece, pausa e 

entreolhares. Alice puxa a conversa: 

- Me parece que uma coisa importante é a gente falar sobre os desafios que 

enfrentamos no dia-a-dia e como são os arranjos de cuidado de cada lugar, e 

o que estamos inventando.  

Aos poucos o silêncio vai se quebrando... 

- A gente tem muita dificuldade aqui no Pronto-Socorro, até mudamos o médico 

de referência...mas está difícil! 

Boom! E as histórias começam a brotar. Dificuldade do manejo dos usuários 

em crise nos serviços de urgência/emergência, casos em judicialização, pedidos de 

ajuda a articuladora da SM, excesso de encaminhamentos para internação 

psiquiátrica….  

- Aqui no município a gente tinha esse problema com os médicos encaminhando 

muitos usuários em crise para internação, às vezes, nem sabíamos se estavam 

em crise mesmo, mas já faziam o pedido. Fora que tinham dificuldade pra 

prescrever a medicação, e alguns casos recebiam alta sem ao menos um 

contato com o CAPS, por exemplo. Conseguimos reduzir para praticamente 

zero depois de algumas mudanças. 

- Como vocês conseguiram? 

- Olha…. isso só começou a mudar quando começamos a fazer alguns 

movimentos na rede: atendimento compartilhado na UPA com a equipe de 
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referência do CAPS, alta do serviço direto ao CAPS. Também fizemos uma 

formação intensiva com toda a equipe da urgência/emergência sobre o manejo 

físico, químico e reconstruímos esse fluxo assistencial, que estava bem 

desarticulado….   

- Sérgio, vou manter contato com você para nos ajudar a pensar em algo aqui 

pro nosso município…. Podemos te fazer uma visita? 

- Claro, será muito bem-vinda, Helena! 

 

 

A despedida da doutora 

 

Dia de reunião geral e futura despedida da “doutora da família”, como era 

chamada pela comunidade. Otávia estava há quase um ano nesta equipe, após 

mudar-se para uma cidade próxima com a família. Fez residência em medicina de 

família e experimentou alguns manejos em saúde mental na atenção básica de outros 

municípios. A confiança da população e da equipe veio aos poucos, topando as visitas 

domiciliares que atravessavam a agenda, os grupos no salão da terceira idade, as 

aplicações de acupuntura por conta própria, o atendimento de casos de pessoas em 

sofrimento psíquico. Na copa, Isabel, ACS, e Malu, dentista da unidade e do NASF, 

conversavam antes da reunião começar. 

- Nossa, a doutora vai ter que sair mesmo? perguntava desapontada Isabel. 

- Sim, acabou o contrato dela, era temporário. E infelizmente a proposta dela não 

passou na licitação…  

- Poxa… 

Malu argumentava baixinho: 

- Nem me fale! A população já está fazendo abaixo-assinado aqui, quem sabe 

consegue sensibilizar alguém…. Fazia muito tempo que não tínhamos alguém 

como ela, que atende tudo, até saúde mental! As pessoas daqui desse lado 

dependem muito do posto, a maioria não consegue se deslocar até a cidade.   

 

 

Cotidiano 

 

Após a reunião de equipe, Cintia, a enfermeira da ESF/UBS Flores, me leva 

para conhecer a unidade. Estacionamento, sanitários, sala de reunião de equipe, copa 

- pausa para um cafezinho. Corredor, divisória. Consultório, recepção, sala de 

enfermagem e procedimentos, mais consultórios, sala de grupo, sala de espera de um 

lado, dois consultórios e uma sala de espera do outro lado. No meio daquela manhã, 

usuários se dividiam em cada espaço a esperar. Alguns, sentados. Outros, em pé, na 

fila da recepção. 

- Moça, tem médico pra hoje? 
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- Já acabaram as vagas pra hoje. Tenta amanhã bem cedinho.  

Cintia explica que as vagas que sobram ainda são distribuídas para quem 

chega primeiro. O acolhimento vira triagem para aferição dos sinais e sintomas pelo 

técnico de enfermagem. A depender do caso, tem que negociar com o médico para 

atender.  

- A gente faz alguns grupos lá no estacionamento, principalmente de 

manhãzinha, quando o sol ainda deixa. Também usamos a sala de reunião ou 

aquela salinha ali, que é maior.  

- E que grupos estão acontecendo atualmente? 

- Ah, tem o dos hipertensos e diabéticos…a gente convoca principalmente 

aqueles com exames alterados e o doutor faz uma palestra antes e depois vai 

chamando um por um para consultar. Tem também o de tabagismo e o de 

gestantes, em parceria com o NASF. E a Fernanda junto com duas ACS vão 

começar semana que vem um grupo de caminhada. 

Toca o celular de Cintia. Era Fernanda, perguntando se poderia buscá-la para 

acompanhar um atendimento domiciliar. A visita não programada logo entrou na 

agenda da enfermeira.  

- Aqui é assim, precisa ser gerente, enfermeira, fazer visita. Pau pra toda obra. 

Rimos. 

 

 

Dona Quitéria 

 

Chegamos na casa de Dona Quitéria. Com seus 92 anos, nos cumprimenta 

sorrindo da varanda da casa ao escutar a nossa voz. Sentada em sua cativa cadeira 

de praia, pernas esticadas e apoiadas em um banquinho que tentava equilibrar uma 

almofada. Cachorro espichado de um lado e um bisneto correndo do outro, a nora nos 

recebe para a visita. Após uma internação de longos dias por uma infecção urinária, 

recuperava-se em casa, bastante desanimada pela dificuldade de se locomover, a 

visão turva, e pela ferida que insistia em não cicatrizar. Enquanto a fisio conversava 

com Ingrid sobre Dona Quitéria, Cintia se aproxima da senhora que há tanto tempo 

acompanhava pela UBS.  

Conversa vai e vem. Troca curativo, enquanto a nora acompanha passo-a-

passo as orientações. Hora de levantar e sentar, puxa o ar, solta o ar. Chama o bisneto 

para ajudar na terapia. Ele brinca e ri, enchendo de graça o rosto cansado de Dona 

Quitéria.  

Ingrid cochicha com a enfermeira que não vem sendo fácil nos últimos dias. 

Seu esposo chega tarde do trabalho e os demais filhos da senhora pouco se dispõem 

a ajudar. Consegue contar apenas com sua filha, que também é manicure e tem 

alguns horários mais livres.  

Cintia deixa com a nora alguns insumos para os cuidados dos próximos dias e 

combina uma nova visita com a fisio.  
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- Vou pedir pra ACS passar aqui ainda essa semana pra saber como Dona 

Quitéria está. E qualquer coisa, me procure lá na UBS também.  

No retorno à unidade, Cintia e Fernanda discutem a situação. Nora 

sobrecarregada, conflitos familiares evidentes. Indagam se seria o momento de 

envolver outros profissionais. Assistente social, psicóloga? Talvez.  

- Vou discutir em reunião de equipe, quem sabe uma visita também com o 

doutor. Veja com a Tati o que ela acha e combinamos. 

- Combinado! 

 

 

Dos causos de cada dia 

 

Na porta transparente daquela pequena unidade de uma equipe só, um 

informativo orientava quem ali estivesse para retornar em duas horas. Quase que 

ocupando todo o corredor, cada trabalhador garante seu assento para o início da 

reunião. A enfermeira puxa o primeiro assunto, agentes comunitárias comentam sobre 

alguns “causos” da semana, a médica pede para remarcar alguns usuários. Alguns 

casos preocupando a equipe, como o da Sra. Márcia, da microárea X, que sofre com 

as ameaças do marido.  

- Outro dia mesmo, estava fazendo visitas nessa rua e escuto uma gritaria em 

uma casa. Como eu acompanho eles há muito tempo, entrei lá e pedi que ele 

se acalmasse e soltasse a faca. Quando eu páro pra pensar, nem acredito no 

que fiz! Gaguejava Isabel, uma das agentes comunitárias da ESF/UBS do 

Encanto.  

E continuava:  

- Bom que a doutora ainda foi lá depois. Parece que essa semana foi mais calmo 

por lá. A Márcia tem muita confiança na gente e o Seu Edvaldo também.  

 

 

EP do NASF 

 

Toda sexta-feira pela manhã era dia de reunião de equipe. Bolo e café para 

abrir a conversa e almoço coletivo com suco, refrigerante, arroz, frango, batata assada 

e salada. Tininha, copeira e serviços gerais da unidade, era a responsável por 

organizar quem traria o quê, se dinheiro ou receita pronta.  

Naquele dia, a proposta do encontro foi um convite da equipe do NASF sobre 

o tema “Violência”. Ângelo lia em voz alta diferentes situações/cenas e os 

trabalhadores indicavam sua opinião: “Dar um tapa de vez em quando na criança”.  

“Ah, se for um tapinha, não vai fazer mal a ninguém”; “Depende da situação”; “Mas 

isso não pode dar margem para outras violências?” 
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Tati, a psicóloga, provoca o grupo com uma questão: “A gente precisa tomar 

cuidado para não naturalizar algumas coisas. Será que um “tapa” pode ser tão 

“inocente” mesmo?” Um silêncio se fez até que uma das ACS começou a relembrar 

casos emblemáticos que estiveram em pauta várias vezes nas reuniões da equipe. 

Reacende o falatório da equipe compartilhando algumas angústias e preocupações 

em como lidar com a violência mais escancarada ou bastante velada. “E como a gente 

fala sobre isso ou mesmo denuncia se muitas vezes somos os únicos a saber?”  

 

 

Fora-da-lei 

 

Naquela manhã, em uma sala retangular, aos fundos da escola infantil 

municipal, um círculo se formava com as cadeiras dispostas para abrigar o encontro 

entre educação, saúde e desenvolvimento social. Uma pedagoga, a diretora, a 

professora de Marquinhos, outra professora da área de inclusão, a psicóloga do 

NASF, a ACS da equipe de referência e uma assistente social do CRAS reunidas para 

falar sobre o caso: no auge dos seus cinco anos, Marquinhos, como era chamado 

carinhosamente pela professora, virou pauta de reunião. A sua sapequice se 

misturava com a sensação de que ele não conseguia aprender. Pulava, mordia, corria, 

falava, mexia com o coleguinha, pulava, ia ao banheiro, voltava do banheiro, senta, 

levanta. Recreio. Corre. Pula. Corre. 

A criança, já conhecida por todos da escola, insistia em expandir-se pelos 

espaços ali existentes. Como contorná-la, se em nenhum CID ela se encaixaria? 

- A mãe disse que já passou ele em consulta com a neurologista infantil lá no 

posto, mas não ficou nada fechado… Vocês têm alguma outra informação? 

- Por enquanto ele ainda está em acompanhamento. Esses casos são difíceis 

mesmo, por vezes demorado para saber o diagnóstico… 

Helena, professora da área de inclusão, conhecia Marquinhos desde pequeno. 

Contava que o menino sempre fora danado, subia e montava no que estivesse pela 

frente. A mãe sempre muito atarefada e dividida entre os afazeres da casa e do 

trabalho. O pai nunca havia participado de uma reunião na escola. Por conta própria, 

Helena começou a acompanhá-lo em sala de aula, dando um suporte para a 

professora.  

- A gente não consegue inserir no apoio de inclusão sem um relatório médico 

comprovando o problema.  

- Mas onde diz isso? 

- É a regra da secretaria estadual de educação… 

Entremeio às tantas normas e regras, Marquinhos segue a vida por ora sem 

CID. Helena se comprometeu a manter o acompanhamento, mesmo que “fora-da-lei”. 

O encontro se desfez, após tirarem alguns combinados: visita domiciliar compartilhada 

entre a ACS, psicóloga e assistente social e retorno com a médica.  
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Mas, o que o NASF faz? 

 

Sete horas da manhã e o dia já dava sinais de que seria quente. Ar abafado, 

céu azul praticamente sem nuvens. Pego a estrada rumo à Secretaria Municipal de 

Saúde de Rio Dourado, asfalto quente, nuvem de terra. Às sete e meia, e a equipe já 

estava lá na sede, se preparando para a agenda do dia. Chego no horário combinado 

para acompanhá-los em mais um dia de trabalho. Um tempo no ar condicionado para 

refrescar as ideias.  

- Bom gente, hoje teremos que nos dividir, né?  

- Sim…. eu vou ficar aqui pra terminar o material pro matriciamento com a 

equipe do Encanto e a apresentação pro grupo de gestante. E a tarde tem 

aquele curso do Agita Galera no DRS, me inscrevi junto com a ACS. E você?  

- Eu preciso ir na UBS Jardim do Sol discutir um caso, vou aproveitar que daqui 

a pouco começa a reunião de equipe deles. Um caso complicado, grave, 

tentativa de suicídio….  

- É hoje que você vai acompanhar a Dalva nas visitas à tarde? 

- Sim… estarei com ela, até que os usuários a conheçam melhor, e também pra 

aproximar esse projeto da saúde mental com as equipes das UBS… 

- E o Ângelo, tá aonde? 

- Ah, ele foi direto na escola pra falar sobre as ideias que tivemos do Setembro 

Amarelo, mas depois ele vem pra cá. 

- E você, Liz, quer ir pra onde hoje? A agenda está cheia! Risos 

- Vou aproveitar pra ir com você na UBS Jardim do Sol, assim já aproveito pra 

conhecer melhor a equipe, tudo bem? 

- Claro!! Bora encher a garrafinha de água e saímos em cinco minutos. 

 

*** 

No dia anterior, Tati, psicóloga do NASF, havia recebido uma mensagem da 

ACS Tânia da UBS Jardim do Sol preocupada com Ricardo, um adolescente de 

aproximadamente dezesseis anos que vinha sinalizando a necessidade de um olhar 

mais atento. Menino quase moço que pelas redes sociais havia postado nos últimos 

dias algumas imagens e frases que remetiam a situações de enforcamento. Dentre os 

muitos motivos, sentires e razões que o seu sofrimento pairava, Tânia se perguntava 

sobre o que fazer, como poderia abordar a família e o adolescente, já que soube da 

situação por uma parente que recorreu a ela preocupada. Logo Tati foi acionada na 

esperança que o atendimento psicológico respondesse às angústias da equipe. 

Prontamente, Tati fez uma visita domiciliar e combinou com a família que discutiria o 

caso no dia seguinte com a equipe da UBS. Faltavam detalhes sobre Ricardo, que 

Tânia e sua equipe desconheciam.  

Na primeira hora da manhã de uma quarta-feira, aproveitando a reunião de 

equipe da UBS Jardim do Sol, Tati leva o caso para conversarem melhor. Médica, 

enfermeira, técnicos e todos os ACS reunidos. Ao chegarmos, estavam conversando 

sobre Ricardo. Mais uma tentativa de suicídio dentre tantas outras que se tinham 
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notícia? Ninguém sabia, mas o alarme soava naquela reunião. Rafaela, uma das ACS 

da equipe, comenta que desde o início do ano, quatro adultos jovens haviam se 

suicidado. O burburinho aumentava entre os presentes. A médica da equipe sugere 

uma consulta na vaga de demanda espontânea na quinta ou na sexta-feira.  

- Gente…. esse caso não dá pra esperar! E dependendo da situação, talvez ele 

precise ser encaminhado, medicado, não sei…. Mas é importante que a equipe 

veja ele ainda hoje.  

- Mas pra hoje não tem mais agenda, só se encaixar pra amanhã….  

Tati explica que o atendimento psicológico é importante, mas antes é preciso 

escutar Ricardo, entender o que está acontecendo. Expressões multiversas, algumas 

dúvidas, até que a médica concorda com a ideia de Tati: “Tânia, se você não conseguir 

contato com a família para trazê-lo aqui ainda hoje, a gente tenta fazer uma visita”. A 

reunião segue…próximo caso!  

 

*** 

Finzinho de reunião, Arnaldo pergunta se Tati retornará na semana que vem. 

São muitos os casos de saúde mental, mas sentem as mãos atadas sobre o que fazer. 

O único CAPS fica a 30 km de distância, nem sabem se é possível encaminhar. A 

consulta com psiquiatra pelo Consórcio Municipal gera o mesmo deslocamento. Duas 

consultas, uma para avaliação e outra de retorno. Poucos encontros para ler as 

entrelinhas de cada usuário. Prescrição na mão do usuário e encaminhamento de 

volta ao município de origem. Quem sinaliza às equipes é a regulação municipal que 

informa mensalmente os usuários que receberam alta do ambulatório de psiquiatria 

para que possam acompanhar. 

Tati responde que nas próximas semanas estarão às voltas com o Setembro 

Amarelo, mas sempre que precisarem de apoio, podem acionar: “Antes, é importante 

que vocês conheçam e discutam o caso. Façam uma escuta, acolham a pessoa aqui 

na UBS pra entender melhor o que está acontecendo. Assim, a gente consegue 

pensar junto como fazer em cada situação”. Arnaldo concorda e reforça o quanto a 

presença do NASF faz diferença ali. Tati sorri. 

Antes de sair, Tati pergunta à enfermeira Madalena quando poderão realizar 

os encontros para discussão do fluxo de atendimento em saúde mental na UBS. 

Madalena entreolha a médica. “Posso te enviar a data depois? Preciso ver aqui na 

nossa agenda….”. 

 

*** 

Saímos da UBS rumo à sede do NASF. Sol à pino, goles e goles de água em 

segundos. Carro e  ar condicionado ligados para rodar poucos quarteirões. Ricardo 

ainda predominava em nossos pensamentos. Com ele, outras perguntas se 

aproximavam: “Será que ele irá na unidade? Vaga de demanda espontânea é pra 

quem chegou na fila primeiro. Como faz com os outros casos parecidos, se a equipe 
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nem acolhimento tem? Como ajudar a equipe a fazer esse manejo? Parece que as 

ofertas de cuidado são tão reduzidas...” 

- A gente vem tentando fazer algumas atividades com a equipe pra pensar o 

cuidado em saúde mental, mas está difícil…. Sinto também que muitos ainda não 

entendem o nosso papel como NASF… 

- Por quê, Tati? 

- Os ACS são os que mais nos acionam…. com muitas dúvidas sobre o que 

fazer. E daí fazemos essa ponte com a enfermeira, principalmente, pra que a 

equipe se aproprie do caso…. Depende também, tem lugar que é melhor falar 

direto com o médico. 

- Dependendo da pessoa, pode fazer muita diferença, não?! 

- Com certeza! Ainda assim...muitos têm a expectativa que o NASF vá lá pra 

fazer atendimento, outros têm mais clareza do nosso papel. Só acho que 

deveríamos estar mais presentes nas reuniões de equipe, é tanta coisa pra 

gente fazer, que isso ainda está ficando em segundo plano. 

- E o CAPS, vocês conseguem encaminhar algumas pessoas pra lá? 

- Alguns sim, mas o deslocamento dificulta um pouco por conta das 

atividades…. Acaba sendo mais pontual. A Mazé está nos ajudando a articular 

o matriciamento com eles, fazíamos isso tempos atrás, mas precisou parar 

porque a equipe estava defasada….agora parece que estão contratando mais 

gente. 

- Poxa, tomara que dê certo! E pra quem não consegue acompanhar lá, como 

vocês fazem? 

- Tem o atendimento individual com psicólogo aqui no ambulatório, alguns eu 

faço o acompanhamento pelo NASF e pra alguns casos que não aderem, mais 

graves, fizemos um projeto específico...  Mas…o ideal seria ter um CAPS aqui 

no município … 

Esse desejo também passava pelos trabalhadores das equipes ESF das UBS 

do município. Houve em algum momento a tentativa de articular a construção de 

outros dois CAPS para aquela região de saúde, com custeio rateado pelas 

municipalidades. O projeto não seguiu em frente. O anseio era que com custeio 

próprio, Rio Dourado conseguisse ter o próprio serviço, apoiando as equipes e 

ampliando as possibilidades de cuidado em saúde mental. Com os desejos e 

frustrações ali pulsantes, o cotidiano seguia seu curso. 

 

 

Roda roda vira NASF, roda vira 

 

 Luana é assistente social e trabalha em Rio Dourado há muitos anos, 

atualmente compõe a equipe do NASF. Tem bastante experiência no desenvolvimento 

social, por ter atuado junto a equipe de lá. Tati é psicóloga, começou a trabalhar na 

educação e pediu transferência para a saúde “Não via a hora de ficar mais perto das 
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equipes de saúde da família”. Entretanto, ainda precisou trabalhar por um tempo na 

atenção especializada antes de compor a equipe do NASF.  

Fernanda prestou concurso ainda recém-formada para fisioterapeuta e logo 

teve a surpresa de sua seleção. Alguns meses após, já estava trabalhando no 

ambulatório municipal, se dividindo com os atendimentos domiciliares quando era 

necessário. Quando soube que a Secretária de Saúde tinha intenção de montar um 

NASF, logo sinalizou seu interesse.  

Malu é dentista e já está na rede há bastante tempo. Conta que, antes mesmo 

de integrar a equipe, o principal trabalho era voltado às ações junto às escolas 

municipais e estadual e alguns atendimentos centralizados no ambulatório municipal. 

Com o tempo, os dentistas foram integrando as UBS, alguns com mais, outros com 

menos resistências.  

Luana, Tati e Fernanda atualmente dividem o cotidiano na equipe do NASF, 

referência para as três UBS de Rio Dourado - duas na cidade e uma no distrito rural. 

Já Malu, se divide entre o NASF e os atendimentos na UBS do Encanto, localizada a 

15 quilômetros do centro. Apesar das diferenças de cada uma, percebiam uma 

sintonia que demorou a ser construída. Isso porque a composição da equipe nem 

sempre foi a mesma, muitos ajustes e experimentações foram necessários. Agora, 

com as recentes mudanças na rede, um receio rondava sobre aquela sintonia.  

- Isso é muito comum aqui no município, vira e mexe e as pessoas estão 

mudando de função. 

- Ou sendo mudadas, né? Risos 

- Tem isso também… Cidade pequena, você sabe como é, né?! Vira eleição 

municipal e grandes chances de mudanças...às vezes pra melhor e às vezes 

desfazendo alguns projetos, mudando pessoas de lugar.  

- Eu mesma já rodei quase toda a rede, saúde, desenvolvimento social...agora 

só falta ir pra educação!! Risos. Até que já estou acostumada. 

- Ah….eu tô e não tô…. Por exemplo, a nossa equipe demorou bastante tempo 

pra se acertar. Não é fácil encontrar gente que tenha perfil pra trabalhar no 

NASF. Foram uns seis meses ou mais pra chegarmos na equipe que está hoje? 

- Acho que sim. Não adianta colocar alguém que só faz atendimento ambulatorial 

e não quer trabalhar em equipe. Ou que não tá a fim de aprender, de sair do 

seu quadrado. 

- Pois é, a agenda tem que ser flexível, cada hora estamos em um lugar… é 

escola, é UBS, é conselho municipal, encontro com a articuladora da AB e os 

NASF´s da região… Fora os casos em que as equipes nos acionam e as visitas 

que chegam de uma hora pra outra. Só assim para lidarmos com essas 

surpresas também! 

- E vocês fazem algum grupo também? Pergunta Liz, curiosa. 

- Fazemos, fazemos sim…. alguns junto com as equipes ESF conduzindo, outros 

a gente conduz, mas sempre com a presença de alguém… os ACS são bem 

parceiros, geralmente são os que mais topam. 
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- A Carla investiu muito em nós. Isso acho que foi bem importante, a secretária 

de saúde motivando que fizéssemos cursos, encontros lá no DRS, teve até um 

curso da Fiocruz específico sobre NASF que fizemos, o que ajudou a conhecer 

umas ferramentas pro trabalho. 

- E temos o apoio da Mazé, que é a articuladora da atenção básica, sempre deu 

muito apoio pra nós, disponível pra tirar nossas dúvidas, trazer algumas 

ideias… Acho que ela foi uma das grandes incentivadoras do NASF aqui na 

região! 

- Também acho! Ela ainda faz um encontro mensal com todas as equipes de 

NASF aqui da região, combinamos um tema e nos encontramos pra discutir, 

trocar experiências… 

- Aquela ideia do matriciamento em saúde mental com a equipe do CAPS partiu 

de lá… e a gente até aproveita pra discutir uns casos, pois o psicólogo do NASF 

de Martinópolis nos ajuda bastante a articular com o serviço 

- E todos aqui da equipe acompanham os casos de saúde mental? 

- Olha…no começo, por exemplo, eu não gostava muito de lidar com os casos 

de saúde mental. São geralmente muito difíceis, não sabia o que fazer…. Mas 

venho aprendendo muito trabalhando aqui. Não que seja fácil, mas já não fico 

tão desesperada! Risos 

- Eu sou suspeita, adoro saúde mental! Mas aqui a gente se complementa. O 

legal da maioria já ter trabalhado em outros serviços da rede e até intersetorial, 

é que já sabe como funciona lá. Facilita bastante, principalmente pra articular 

alguns casos mais complexos. 

Agora que a gente se acertou, espero que fique assim por bastante tempo!   

*** 

- A Mazé que sempre deu muito apoio pra nós, sempre disponível pra tirar 

nossas dúvidas, trazer algumas ideias… Acho que ela foi uma das grandes 

incentivadoras do NASF aqui na região! 

- Também acho! Ela ainda faz um encontro mensal com todas as equipes de 

NASF aqui da região, combinamos um tema e nos encontramos pra discutir, 

trocar experiências… 

- Aquela ideia do matriciamento em saúde mental com a equipe do CAPS partiu 

de lá… e a gente até aproveita pra discutir uns casos, pois o psicólogo do NASF 

de Martinópolis nos ajuda bastante a articular com o serviço. 

 

*** 

 E vocês fazem algum grupo também? 

- Fazemos, fazemos sim…. alguns junto com as equipes ESF conduzindo, outros 

a gente conduz, mas sempre com a presença de alguém… os ACS são bem 

parceiros, geralmente são os que mais topam. 
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Toda quinta ele faz tudo sempre igual47 

 

Mazé conhecia cada poeira daquele asfalto quente. Há anos trabalhando na 

região, acompanhou as muitas mudanças daquele canto de mundo ensolarado e 

banhado por rios e cachoeiras escondidas. Viu a cidade crescer, outras pediram 

divórcio e algumas se apequenaram no seu cotidiano. Estava ali antes de SUS ser 

SUS. Acompanhou a construção das primeiras UBS, ambulatórios e de alguns 

pequenos hospitais, criados a depender do prefeito e do secretário de saúde local. 

Acompanhou, por exemplo, a chegada do novo hospital que virou referência 

para o nascimento dos pequenos rio-douradenses. Antes, as mulheres se deslocavam 

até a cidade vizinha, Martinópolis.  

- Foi o doutor Luís que conseguiu convencer de trazer um hospital pra cá. Mas 

ele não acreditava em parto normal, não. Falava que tinha muito risco. Foi uma 

briga. 

- Então ninguém nasce aqui de parto normal? 

Cintia, que acompanhava a conversa, dizia que poucas eram as mulheres que 

faziam o parto natural.  

- Tem que querer muito mesmo! Das minhas gestantes, só uma e olhe lá! Ela 

quase desistiu por conta desse vai e vem na estrada até outra cidade. 

- O bom é que toda sexta-feira a gente já sabe quem nasceu e quem morreu na 

cidade, porque o carro de som anuncia! Completava Tarsila, ACS da ESF/UBS 

Flores, rindo. 

Sem controlar a testa enrugada, Liz entreolha as colegas e Mazé logo sacia a 

sua curiosidade: 

- É que em Rio Dourado, as crianças só nascem às quintas-feiras, dia em que o 

médico vai ao hospital! 

 

 

Amanhã você volta? 

 

Sete horas da noite, toca o sinal. Alguns alunos ainda atrasados, correm para 

as suas salas. Livros na mão, cadernos a postos. No quadro, vai se rabiscando o 

assunto do dia. Enquanto isso, alguns profissionais de saúde e coordenadores 

pedagógicos passam pelas salas reforçando o recado “Boa noite, pessoal, este mês 

estamos fazendo várias ações por conta do Setembro Amarelo e a importância de 

cuidarmos de nossa saúde mental. Estaremos aqui no pátio à disposição para quem 

quiser conversar”. “Fiquem tranquilos, pois a conversa é sigilosa e a ideia é ajudar e 

orientar quem sente que precisa de alguma ajuda”.  

Alguns parecem anotar o recado. Olhares de curiosidade, outros de 

desinteresse. “Professor também pode se achegar?” Todos riem, uma gargalhada 

                                                
47 Título da narrativa inspirado na música gravada por Chico Buarque “Cotidiano” (BUARQUE, 1971).  



199 

gostosa. “Sim, o convite é para todo mundo! Só vão precisar negociar como ficará a 

aula. Risos”. 

 

*** 

 

Enquanto aguardava a chegada do próximo professor, Madalena sai da sala. 

Daquele meio de gente, entre trabalhadores da saúde e pessoas da comunidade, ela 

se aproxima devagar, com ares de curiosidade e desconfiança. Liz percebe que ela 

titubeou um pouco e pergunta se quer conversar. A face expressa uma resposta 

positiva. Entram em uma das salas vazias. Liz encosta a porta. Som de carteiras 

riscando o chão, até que encontram um assento bem no meio e se sentam, meio de 

frente, meio de lado.  

Madalena era aluna do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), todos os dias 

frequentava as aulas no período noturno na escola estadual. Ao longo de 

aproximadamente uma hora, contou quase que sem respirar tudo o que estava ali, 

bem no meio do peito. Era como uma máquina de costura, tecendo sem folga um 

molde após o outro. Só a troca do carretel a fazia parar por alguns segundos. Falou 

sobre os filhos, o esposo, a nora e o genro, netos. Conflitos, projetos de vida e modos 

de viver diferentes, sensações ora de abandono, ora de acolhimento.  

Toca o sino do segundo intervalo. E ela avisa que precisa retornar para a aula. 

- Amanhã a gente pode continuar nossa conversa? 

- Claro! Estarei aqui te esperando. Até amanhã! 

Liz não pretendia voltar no dia seguinte, não estava na sua escala. Mas quem 

disse que as surpresas do encontro em ato não interferem em nossas disposições 

protocolares? Em nossos planejamentos mais estruturados? 

 

*** 

 

Liz voltou. E Madalena também. Na mesma hora e no mesmo lugar, lá vinha 

ela se aproximando. A conversa e a escuta seguiram por mais um tanto. Madalena, 

que tinha tanto para falar, guardava no corpo os sentimentos e afetos não 

processados. Algumas pílulas para sedar os afectos e consultas com psicólogos e 

psiquiatra faziam parte dessa jornada. Mas, as angústias assim permaneciam – 

pululando da garganta, pro estômago, pra cabeça, pro peito, pro coração. 

Num raio de inspiração, Liz lhe sugere a escrita. Em um caderninho, que ela 

fosse anotando seus pensamentos, sentimentos, o que tinha vontade de falar para os 

outros e para ela mesma. Um dispositivo que poderia aliviar um pouco o corpo e dar 

tempo e passagem ao ar inspirado e expirado. Ela pareceu gostar da ideia. Eram 

tantas as palavras não ditas a serem sedimentadas que um caderno poderia servir 

como um ombro/ouvido amigo. Isso não substituiria o acompanhamento com a equipe 

de saúde, mas poderia servir como um aliado para processar e guardar seus dizeres 

mais íntimos. Ou mesmo, para expressar aquilo que muitos não dão espaço para 

escutar.  
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Antes de se despedir, Madalena diz que seria muito bom ter sempre alguém 

disposto a escutar, na escola, na UBS, ou mesmo quando precisa fazer as consultas 

na cidade vizinha. Elas se abraçam. Madalena nesse dia retorna somente para a 

penúltima aula, com seu semblante colorido. 

 

 

Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro48 

 

Naquele dia na ação na escola sobre o “Setembro Amarelo”, Ângelo comenta 

que os acolhimentos no período da manhã tinham sido intensos, diferente do que 

acontecia durante a tarde. Um, dois alunos que se aproximavam timidamente da 

equipe de saúde e dos voluntários. Bate o sinal, movimentação intensa no pátio da 

escola. José começa a tocar uma música animada no violão, chamando atenção de 

alguns alunos que passavam por ali. Uns cantam, outros se espalham em bancos, 

quadra, debaixo da árvore. Bebedouro movimentado, uns jogam bola e outros se 

espalham com suas turmas por ali. Final do intervalo, professores no corre, silêncio 

voltando a predominar.  

Chega Rael, trazido por seu professor. Comentou que precisava conversar. 

Cabeça baixa, franzino. Ângelo o convida para um espaço onde somente eles 

pudessem se escutar. Nesse ínterim, Talita também se aproxima. De pronto, queria 

“falar somente com alguém que não fosse dali, de Rio Dourado”.   

- O que você acha de conversarmos naquela sala? Está vazia e longe de todos 

aqui.  

- Está bem. Você é daqui? 

- Não, eu moro lá pelas bandas da capital. Estou aqui como voluntária hoje.  

- Se você fosse daqui não ia querer falar com você.... não quero que ninguém 

fique sabendo. Ah! Perto da capital? Eu adoro lá e não vejo a hora de morar 

com meu pai e ficar um tempo com ele e com a família dele.  

 

 

Na sala vazia, divisa com a silenciosa e inabitada biblioteca, nos sentamos para 

conversar. Talita em fluxo torrencial transborda suas angústias, seus medos, dilemas, 

desejos. Tanta intensidade vazando pelos poros, pelo corpo se formando, pelo sorriso, 

ora contido ora solto – e pelas suas contradições -, pelo seu flor-e-ser.  

Pausa. Um curto silêncio. Choro. Fluxo intenso de fala. Aos treze anos, os 

conflitos intensivos consigo, na escola, na relação mãe e filha, no primeiro amor a 

faziam recorrer a vários jeitos para silenciar (ou não) suas dores. Os cortes que ela 

dizia fazer em seus antebraços pareciam desenhar um grito de socorro.  

- Ontem eu pensei em me matar. Mas minha mãe entrou no quarto, parece que 

estava sentindo. Desisti. Não é a primeira vez, já tomei remédios antes. 

                                                
48 Título da narrativa inspirado na música gravada por Emicida “AmarElo” (EMICIDA, 2019).  
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Choro. Vontade de fazer muitas coisas. Vontade de não estar mais ali. Vontade 

de começar de novo. Nas tentativas de descobrir o que lhe pulsava vida, ela diz: 

- Gosto de rap.  

Convido Emicida para “dar a letra” por nós. Escutamos atentamente a música 

AmarElo. Silêncio absoluto. Ao final da música, ela sorriu. Ainda não tinha escutado 

esse som. O semblante mudou. Contou do que gostava, dos sonhos que ansiava. Do 

muito que tinha para viver e desbravar pelo mundo. Mas, uma preocupação latente 

rondava, pois ela insistia em não querer pedir ajuda a alguém da escola. Tinha medo 

que sua mãe soubesse de algo e trouxesse prejuízos à gravidez.  

- Tem alguém aqui na escola em que você confia? E ela indicou quem seria. 

- Vamos fazer isso juntas? Eu te empresto a minha voz e fazemos isso juntas? 

Ela topou. 

Na sala da diretora, ela, eu, a professora mediadora, a diretora e outra 

voluntária. Com o seu consentimento, partilhamos as angústias, o grito abafado e as 

preocupações com a mãe. Alguns combinados ao final: da sinalização da equipe de 

saúde por meio do NASF à mediação junto a mãe pela escola e monitoramento 

intensivo para não dar chance aos sinais camuflados. Talita esboçava um sorriso, com 

uma expressão mais leve e relaxada. “Ano passado eu morri, mas esse ano eu não 

morro”. 

 

 

Marinete 

 

Chegamos na casa de Marinete na metade da manhã. A casa aparentemente 

vazia. Olhamos de um lado, espreitamos pela janela, seria alguém passando nos 

fundos da casa? Somos recebidas pelos latidos e pulos de dois cães. Em seguida, 

uma senhora se aproxima vagarosamente vinda da lateral da casa. Seca as mãos 

ainda molhadas no avental transpassado na cintura e nos recebe no portão.  

- Bom dia Marinete, vim aqui saber como está passando. Podemos conversar 

um pouco? A gente é da saúde. Você acompanha lá no posto do Jardim do Sol, 

não é? 

Ela afirma que sim e timidamente, nos convida para entrar. As janelas e portas 

abertas, talvez para o ar quente e pesado circular. Panela de pressão apitando no 

fundo e um cheiro de feijão e de café se misturavam no ar. 

- A minha irmã foi hoje até Martinópolis, não está aqui… 

- Não tem problema, podemos conversar hoje e depois ela passa lá no posto pra 

falar com a  gente…  

- Sentem aí no sofá, só não liga pro Totó e para Llilica, eles são esparramados 

mesmo. Acabei de passar um café preto, querem?  

Sentadas naquele sofá meio fundo, meio mole, Dalva puxa o assunto, Marinete 

segue a linha. Internada por dois anos no Hospital Psiquiátrico da região pelo ex-

marido, foi trazida para casa após insistência da irmã que a encontrava nas visitas 
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irreconhecível. Das lembranças que tinha, a falta de vontade de comer e a violência 

que sofria de outros usuários também internados.  

- Minha irmã me disse que quando voltei pra casa, pesava nem cinquenta quilos. 

É ela quem faz tudo aqui pra mim.  

Aquela mulher, corpulenta, preta, cabelos esvoaçantes entre o negro e o 

grisalho, mãos grossas e calejadas, fazia brotar da íris jabuticaba um tanto de água. 

Das poucas lembranças que tinha, a relação difícil com o ex-marido, ora juntos ora 

separados.  

- Ele disse que eu tentei matar, eu não me lembro. Mas se pisam no meu calo, 

eu não deixo barato mesmo não. Daí a Jacira tentou me levar naquele outro 

lugar, lá em Martinópolis, uma casa.. 

- No CAPS? 

- Acho que é isso…mas ficaram com medo que eu batesse nas pessoas. Eu não 

sou assim…  

Dalva combina que voltará em algumas semanas e pede que a irmã a procure 

no posto antes.  

- Na próxima visita, é importante que ela esteja aqui com você. Podemos te 

visitar mais vezes? 

- Vou falar pra ela te procurar lá no posto. Jacira trabalha, precisa ver se a patroa 

vai deixar…. Já foi difícil ela sair pra me levar nesse lugar aí, é CAPS que fala? 

Saímos da casa acompanhadas por Totó e Lilica. Marinete se despediu, 

dizendo ansiar um novo encontro. Falar faz bem, dizia ela. Fazia o corpo acalmar. 

 

 

Mas eles não aderem… 

 

 Fernando é nascido e criado em Rio Dourado. Teve uma filha do primeiro 

casamento, agora com quinze anos. Há algum tempo, o conselho tutelar acompanha 

a família. A suspeita era de violência e falta de cuidados com a menina, Maria o nome 

dela. Ficava sozinha a maior parte do dia, responsável pelas tarefas de casa e da 

escola, assim era o que diziam. A referência materna estava ausente há muitos anos. 

Eram somente Maria e seu pai Fernando. Visitas do conselheiro tutelar, equipe ESF 

acionada para acompanhar o caso, encaminhamentos feitos. Escola e conselho de 

olho em Maria. Fernando na mira do conselho e aguardado pelo CAPS Álcool e 

Drogas do município vizinho, Martinópolis. Luana, assistente social do NASF, recebe 

a informação de que Fernando tinha muitas faltas no CAPS AD, o conselho pede sua 

ajuda. 

 Luana prontamente faz contato com a gerente do serviço e combinam de 

discutir o caso em reunião de equipe. Quinta-feira de manhã, e ela estaria lá. 

 Prontuário da ESF na mão, caderneta a postos, trinta quilômetros de asfalto e 

poeira rodados. A reunião inicia com uma breve passagem de plantão, até chegar em 

Fernando, o primeiro caso do dia. “Alcoolista, aparentemente demonstrou interesse 
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em participar das atividades com a equipe, veio algumas vezes, mas não consegue 

ter uma continuidade”. 

- Sim, já faz dias que ele falta, tivemos que notificar o conselho. 

- Aqui no prontuário diz que ele exigia da menina que fizesse as coisas em casa 

e que ficava muito tempo sozinha. Também não sabemos se está bebendo ou 

não. 

- Então, o problema é que ele voltou a trabalhar lá na plantação de laranja e 

sempre justifica que está difícil conseguir que a empresa libere antes…. 

- Também não sabemos se ele chegou a explicar sobre sua situação, o 

emprego é meio recente…. 

Luana conta à equipe que por um tempo Fernando teve bastante dificuldade 

nos cuidados com a filha, algumas suspeitas de negligência. Bebia bastante. 

Intervenção pelo conselho tutelar. Tentativas de compor uma rede de apoio com avós 

paternos, conversas com Fernando, articulação com escola, ESF e NASF. 

- É uma boa notícia que ele voltou a trabalhar! Mas talvez fique difícil ele 

acompanhar aqui, pela distância.  

- Fica complicado mesmo...até porque a gente montou o PTS dele, não dá pra 

fazer apenas metade do que foi proposto. Isso sempre foi uma questão com 

ele e com outros usuários também… vem na consulta, pegam a prescrição, 

mas não aderem as atividades.  

- E se a gente entrar em contato com o RH da empresa? Talvez ajude ele a 

fazer o acompanhamento aqui… 

- É, parece uma boa! 

Luana aquietou-se por um tempo, expressão pensativa. Quando parecia que a 

estratégia de cuidado estava definida, transbordou. 

- Gente…. Não me parece legal entrar em contato com o trabalho dele. Vai 

saber como ele tá lidando com isso lá… não é um assunto tranquilo para falar 

abertamente, né?! Fico com receio de acabar prejudicando ele.  

Silêncio total por alguns segundos. Luana propõe fazer uma visita junto com a 

ACS em algum horário que Fernando esteja em casa. E ao retomar a conversa com 

a escola, talvez outras pistas possam surgir por lá. Todos aceitam. A reunião 

continuou, aproveitando a presença de Luana para discutir outros casos de Rio 

Dourado. Fernando na berlinda, à espreita da alta por não adesão. 

 

 

Refúgio  

 

Aos poucos as pessoas foram chegando e se acomodando nas cadeiras 

vermelhas dispostas em um quase círculo. Jovens e adultos de várias idades e 

crenças estavam lado-a-lado naquele espaço da Secretaria Municipal de Saúde de 

Rio Dourado, a convite da equipe do NASF.  
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Após uma rodada de apresentação e explanação pelos profissionais de saúde 

sobre o objetivo do encontro, algumas histórias começaram a brotar. O tema: 

setembro amarelo. Pessoas da comunidade, muitos vinculados a alguma religião - 

católicos, cristãos, evangélicos, espíritas, espiritualistas – compartilhavam como 

estavam lidando com o sofrimento psíquico junto aos seus. A depender da instituição 

religiosa, a (in)existência de espaços mais ou menos porosos à escuta, ao sofrimento, 

à loucura. Os “corpos anormais” não passavam despercebidos, ainda que calados 

fossem.  

Vários foram os relatos de pessoas que buscavam apoio na fé para lidar com 

suas angústias. Em alguns grupos de jovens e de casais, essas questões apareciam 

e viravam tema para conversa.  Fazia diferença o modo como cada líder religioso 

lidava com a palavra e a escuta. 

Alguns ali tinham múltiplos papéis. Eu-pastor, eu-trabalhador, eu-comerciante, 

... E isso produzia uma certa afinidade e legitimação de uns, e obstáculo para produzir 

conversa com outros. “Coisas de cidade pequena”, diziam alguns. 

Durante a reunião, o movimento de jovens trazia fortemente questões que vira 

e mexe atravessavam seus encontros. A situação mais recente fora de um amigo que 

havia tentado suicídio em casa após sinalizar muitas vezes um pedido de ajuda. Ele 

fora confidente de uma das jovens que se emocionava em partilhar a sensação de 

impotência e mãos atadas quando tentava convencê-lo a procurar ajuda: “Mas ele era 

relutante e não conseguia enxergar outros caminhos”. Olhos marejados, o amigo 

prontamente a abraça. Um suspiro fundo.  

Carlos era gêmeo de Luís. Havia mudado há três anos para Rio Dourado com 

os pais, já idosos. Luís morava há muitos anos fora do país. Carlos, desencantado 

após uma separação conflituosa, decidiu migrar da capital ao novo município. “Ele era 

um moço vistoso, trabalhador, cheio de vida. Algo o fez perder aquele brilho nos olhos. 

Não sei se foi o término do casamento ou porque estava desempregado. Na realidade, 

a gente nunca sabe, né?!”.  

“Ele falou algumas vezes que não via mais sentido na vida, que não conseguia 

encontrar algum caminho. Tudo pareceu tão rápido, que um dia acordei com a notícia 

da internação dele no Hospital de Martinópolis”. Carlos tentou escapar das dores ao 

deixar-se sangrar durante o banho. O pai, preocupado com o demorado barulho do 

chuveiro e a ausência de resposta, pediu ajuda. Samu, pronto socorro municipal, 

hospital do município vizinho. Por lá permaneceu mais de mês até que se estabilizasse 

clinicamente. 

A melhora progressiva trouxe ânimo à família e aos amigos. Previsão de alta 

em breve. Na virada da lua cheia para minguante, Carlos sangra novamente. Pelos 

poros, pela alma, pelo coração, pela mente. “Acordamos assustados com a notícia de 

que ele havia tirado a própria vida no hospital. Acho que ele já estava decidido há 

muito tempo”. Um silêncio profundo tomou aquele espaço. Olhos cabisbaixos, alguns 

murmurando baixinho.  

Como um telefone sem fio, a notícia foi pulando de casa em casa, vizinhança 

em vizinhança. Fez presença no assunto do dia por certo tempo. Permanece latente 
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na memória de quem era próximo a Carlos. Em suspensão, perguntas rondam o 

cotidiano vestida pela condicional “E se?”. 

No momento em que esse caso entrou na roda, relembro baixinho com Dalva, 

essa história, que fora uma das primeiras que havia escutado ao chegar em Rio 

Dourado. Um jovem que deixou interrogações e a sensação de culpa e de falta. Na 

visita aos pais enlutados, realizada junto com Dalva semanas após, muitos 

sentimentos à flor da pele. Revolta, raiva, tristeza, incompreensão e tantos outros 

impossíveis de enumerar. Só sentir, em parte. O pai soltava um choro profundo, dizia 

que “viver pouco lhe fazia sentido”. Esbravejava, culpando a todos. A mãe parecia 

mover-se num chão sem piso. Andava da cozinha para a sala para fora. Voltava, mas 

nada falava. Luís, o irmão gêmeo, retornara ao país por um tempo e buscava por 

palavras que trouxessem algum conforto, entre um soluço galopante e longas 

respirações.  

Na sala, muitas fotos preenchidas pelo largo sorriso de Carlos e seus 

marcantes olhos de cor jabuticaba. O quarto intacto, do jeito que ele deixou pela última 

vez. O perfume de seus pertences se esvaindo pelo tempo, aos poucos cobertos pelo 

pó da cidade de terra vermelha. A saudade expressa cada vez mais em cada canto 

daquela casa. 

Esse não era o primeiro caso de suicídio do ano que ressoava na memória dos 

viventes desse lugar. Não seria o último também. Ele se somava a outros Carlos e 

Franciscas, alarmando a cidade e as equipes de saúde, principalmente em relação a 

crianças, adolescentes e jovens. 

 

 

No meio do caminho tinha uma pandemia… 

  

 Estava tudo combinado para o retorno em Rio Dourado na primeira semana de 

abril de 2020.  

- Queria combinar com vocês um momento pra compartilhar mais dessa 

caminhada, os recolhimentos que estou fazendo e se fazem sentido. 

- Ah, você conseguiria voltar em abril?  

- Abril….deixa ver aqui na agenda… Mais pro começo, mais pro final? 

- Acho que no começo, assim aproveita e participa do evento que fazemos em 

comemoração ao Dia Mundial da Saúde. A cidade praticamente pára e 

organizamos diversas atividades pra conhecerem o que o que tem no SUS… 

Por exemplo, ano passado fizemos uma tenda com profissionais fazendo 

auriculo, alongamento e exercícios, brincadeira com as crianças, prevenção à 

dengue… 

- Combinado! Vocês me ajudam a combinar com a Carla também?  

- Claro!  

- Até a próxima! 

- Até! Boa viagem! 
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ANEXO I - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 
 
Projeto de pesquisa: A fabricação da gestão do cuidado em municípios de  pequeno 
porte no Estado de São Paulo: arranjos e dispositivos para a  fabricação do SUS, da 
integralidade e da regionalização.  
 
Pesquisador Responsável: Paula Bertoluci Alves Pereira (11) 94161-1985  
 
Prezado(a),  
 

Gostaria de convidá-lo a participar deste projeto que tem como objetivo  
analisar experiências de gestão em saúde de municípios de pequeno porte do  Estado 
de São Paulo. Também pretendo dar visibilidade sobre a gestão do  cuidado, nas 
dimensões da integralidade, levando em consideração os  arranjos produzidos para a 
construção da rede de saúde; de como pensam o  SUS; e, de que forma 
negociam/fazem gestão compartilhada regionalmente.  

Para tanto será necessário realizar os seguintes procedimentos:  análise 
documental (como relatórios de produção, do projeto tecnopolítico,  prontuários), 
entrevista semi-estruturada com usuários, trabalhadores e  gestores, participação de 
reuniões e espaços da gestão municipal e regional,  bem como oficinas com gestores 
e trabalhadores com possibilidade de  gravação de áudio, elaboração de um diário de 
campo pelo pesquisador a fim  de tomar nota dos principais acontecimentos.  

Durante a execução do projeto, poderão ser utilizados recursos de  gravação 
da entrevista e oficinas, que serão de uso exclusivo para auxiliar na  transcrição das 
mesmas pelo pesquisador. De forma alguma serão utilizados  para fins comerciais.  

Esta pesquisa inclui riscos mínimos ao participante, sendo que as  informações 
serão coletadas de forma a evitar qualquer desconforto. Os  dados obtidos não serão 
utilizados em prejuízo das pessoas, inclusive em  termo de auto-estima, prestígio e/ou 
econômico-financeiros.   

A participação nesta pesquisa se dará após a assinatura deste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias – uma entregue a você,  participante, 
e outra sob a guarda do pesquisador responsável. Caso haja alguma dúvida, entrar 
em contato com o responsável pela  pesquisa.  

Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos  de:  
1. Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os  procedimentos, 
riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa; 2. Retirar o consentimento a 
qualquer momento e deixar de participar do  estudo, sem prejuízo algum ao 
participante;  
3. Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações  

relacionadas à privacidade;  
4. Procurar esclarecimentos com o Comitê de Ética em Pesquisa da  Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no telefone  11 3061-7779 ou Av. 
Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira César, São Paulo – SP, de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 16h, em caso de dúvidas ou  notificação de acontecimentos não 
previstos.  

Declaro estar ciente do exposto e concordo em participar deste projeto  de 
pesquisa.  
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São Paulo, _____de_______ de ______.  
 
Nome do sujeito/ ou do responsável: _______________________________ 
 
Assinatura:____________________________________________________  
 

 
Eu, Paula Bertoluci Alves Pereira, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto ao participante e/ou responsável.  
 
 

______________________________________ Data:___/____/____. 
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CURRÍCULO LATTES 

 



219 

 

 



220 

 

 

 


