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RESUMO

A experiência dos Fóruns de Integração da Rede de Reabilitação do Sistema Único de Saúde
da cidade de Belo Horizonte (SUS/BH) descrita e analisada por este estudo é fruto da
parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais. Com ênfase no processo de Educação Permanente em Saúde (EPS), os fóruns
foram criados pela Gerência de Atenção Primária do município para estabelecer diálogo
contínuo entre profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) da Atenção
Primária à Saúde (APS) e dos Centros de Referência em Reabilitação (CREAB) da Rede
Complementar. A pesquisa qualitativa de caráter exploratório recorreu à análise documental
de atas e registros produzidos pela Coordenação de Reabilitação do SUS/BH, além de
sessões de observação participante de alguns Fóruns de Integração. Nota-se que os Fóruns
de Integração da Rede de Reabilitação se constituem como espaços de EPS ao realizar
discussões sobre os processos de trabalho dos profissionais e as necessidades dos usuários,
facilitando a reorganização do trabalho em rede e qualificando a assistência prestada à
comunidade. Algumas contribuições dos Fóruns para efetivação de mudanças na prática dos
profissionais e dos serviços são apontadas na análise: maior aproximação entre os
profissionais dos serviços e consequente melhora dos mecanismos de referência e contrareferência; sistematização da discussão de casos de usuários atendidos na APS e Rede
Complementar; reformulação de fluxos de encaminhamentos dos usuários; reorganização de
alguns processos de trabalho das equipes dos NASFs e CREABs, além de alinhamentos de
conceitos, de abordagens e protocolos. Considerando a complexidade do trabalho na área da
reabilitação tendo em vista a consolidação da rede de serviços de saúde e a assistência
integral e resolutiva, a afirmação de espaços coletivos de atuação e de formação com a
participação de múltiplos profissionais e setores da saúde são estratégias importantes de EPS
e de transformação das práticas vigentes.
Descritores: Formação de Recursos Humanos, Educação Permanente em Saúde, Atenção
Primária à Saúde, Serviços de reabilitação, Gestão em saúde.
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1. INTRODUÇÃO

A política do Ministério da Saúde instituída pela portaria GM 198 em 13 de fevereiro de
2004, e alterada em 20 de agosto de 2007 pela portaria GM 1996, apresenta a Educação
Permanente em Saúde (EPS) como uma estratégia para transformar e qualificar as práticas de
saúde e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do envolvimento de gestores,
acadêmicos, profissionais e representantes sociais:

A educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de
transformar as práticas profissionais. A educação permanente pode ser entendida como
aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das
organizações. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em
consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os
processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização
do processo de trabalho, e considera que as necessidades de formação e
desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das
pessoas e populações. Os processos de educação permanente em saúde têm como
objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do
trabalho. (BRASIL, 2007, s/p)

Parte-se da compreensão de Ceccim (2005) de que a educação permanente englobaria a
educação continuada, a educação em serviço e a educação formal de profissionais. Sendo assim, a
EPS
(...) pode corresponder à educação em serviço, quando esta coloca a pertinência dos
conteúdos, instrumentos e recursos para a formação técnica submetidos a um projeto de
mudanças institucionais ou de mudança da orientação política das ações prestadas em
dado tempo e lugar. Pode corresponder à educação continuada, quando esta pertence à
construção objetiva de quadros institucionais e à investidura de carreiras por serviço em
tempo e lugar específicos. Pode, também, corresponder à educação formal de
Profissionais, quando esta se apresenta amplamente porosa às multiplicidades da
realidade de vivências profissionais e coloca-se em aliança de projetos integrados entre
o setor/mundo do trabalho e o setor/mundo do ensino (CECCIN, 2005, p.161)

Desse modo, é preciso que os profissionais de saúde possam usufruir de espaços
sistematizados e institucionalizados de educação para construção de saberes e transformação das
práticas vigentes. De acordo com Farah (2003), a educação permanente deve ir além do
preenchimento das lacunas de formação na graduação reconhecendo que o processo de trabalho e
produção de saúde é uma ação coletiva.
No contexto da Política de Reabilitação de Belo Horizonte, constatou-se a necessidade de
consolidar a articulação dos profissionais envolvidos nos diferentes equipamentos que compõem a
rede de atenção e cuidado à saúde do usuário. Desde março de 2010, os Centros de Referência em
Reabilitação (CREAB), os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), juntamente com a
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Coordenação do nível central da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) passaram a realizar
fóruns mensais de articulação entre os serviços, com a finalidade de promover a educação
permanente dos profissionais envolvidos.
A proposta de EPS que vem sendo implantada no município desde 2004 destaca a
importância do potencial educativo do processo de trabalho para a sua transformação. De acordo
com Ceccim (2004), a EPS busca empreender a necessária construção de relações e processos que
envolvam equipes em atuação conjunta, práticas organizacionais e definições e articulações
interinstitucionais e/ou intersetoriais. Para o autor, o foco da Educação Permanente em Saúde são
os processos de trabalho e as equipes (atenção, gestão, participação e controle social),
possibilitando a construção de um novo estilo de gestão, no qual os pactos para reorganizar o
trabalho sejam construídos coletivamente com os diferentes profissionais. As atividades
educativas são propostas de maneira articulada com as medidas para reorganização do sistema,
implicando um acompanhamento e apoio técnico.
Acredita-se que a discussão dos processos de trabalho entre os serviços de reabilitação do
nível secundário e os NASFs constitui-se, por meio da estratégia de matriciamento com
discussões clínicas e construção coletiva do planejamento terapêutico para os casos discutidos, em
uma prática educativa e problematizadora. Sendo assim, essa prática se configura como um
verdadeiro processo de EPS que permite, a partir dos conhecimentos veiculados, ampliar a visão
dos profissionais e ativar mudanças no contexto dos serviços de reabilitação.
A constituição da rede de reabilitação é um desafio que a Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte enfrenta cotidianamente, desde 1995. Inicialmente os serviços de reabilitação
realizavam atendimentos em fisioterapia voltados para a população de adultos e idosos. A
assistência ao público infantil e adolescente estava desarticulada dos demais serviços da rede de
saúde pública municipal, mantendo-se sob responsabilidade de entidades filantrópicas.
Progressivamente foram criados novos serviços e integrados novos profissionais.
A atual rede de reabilitação da SMSA é composta por diversos equipamentos. O nível
primário de atenção conta com equipes multidisciplinares denominadas Núcleos de Apoio à
Saúde da Família, localizadas nos nove Distritos Sanitários da cidade. Estas equipes se constituem
como referência para as equipes de Saúde da Família (SF) e desenvolvem ações de reabilitação
com o objetivo de manter a população sob sua responsabilidade com a maior capacidade
funcional possível. A rede complementar integra três unidades com equipes multidisciplinares de
profissionais especialistas, denominadas Centros de Referência em Reabilitação,, que se
organizam regionalmente para dar suporte a outros serviços da rede, inclusive o NASF. Além dos
serviços próprios há clínicas privadas e entidades filantrópicas, contratados ou conveniados e um
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hospital de reabilitação, sendo 27 clínicas de atendimento infantil, 11 clínicas de fisioterapia de
adulto e o Hospital Paulo de Tarso.
A Coordenação de Reabilitação da SMSA, na busca de efetiva articulação entre os
profissionais de reabilitação dos diferentes níveis de atenção, criou espaços chamados fóruns de
integração, configurados como uma ponte entre nível primário e a rede complementar à saúde. As
reuniões dos fóruns ocorrem com periodicidade mensal e contam com a participação de
profissionais e gestores dos CREAB e NASF. Cada CREAB organiza sua própria reunião, junto
com um representante da Coordenação de Reabilitação. Os conteúdos tratados estão relacionados
aos processos de trabalho das equipes, fluxos entre serviços, políticas definidas para a área e casos
clínicos com interface nas ações realizadas por CREAB e NASF. Os casos clínicos para discussão
são previamente preparados. Ao final de cada encontro os participantes apontam as questões para
discussão no fórum seguinte. Sabendo que a proposta EPS destaca a importância do potencial
educativo do processo de trabalho para a sua transformação, os fóruns de integração se constituem
em uma proposta na melhoria da qualidade do cuidado, na capacidade de comunicação e no
compromisso social entre gestores, trabalhadores, instituições formadoras e controle social.
O estudo realizado buscou compreender o processo de EPS vivenciado pelos profissionais
de reabilitação dos CREAB e NASF considerando as atas dos fóruns de integração realizados no
período de fevereiro a novembro de 2010 e a observação de duas reuniões do fórum de integração
realizadas em 2012. O estudo foi realizado em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC - Minas).
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2. PERCURSO METODOLÓGICO

Este estudo segue uma abordagem qualitativa (Minayo, 2000) de caráter exploratório
e se estrutura em duas etapas de produção de dados: análise documental (Ludke, 1986) e
observação participante (Becker 1999).
A pesquisa documental englobou atas de reuniões, relatórios e registros produzidos
pela gestão da Reabilitação do SUS/BH relacionadas ao Fórum de Integração e julgados
relevantes para atender aos objetivos do estudo. O material analisado permitiu identificar
conteúdos relacionados à EPS e serão descritos posteriormente neste texto. Depois de
levantar e reunir os documentos desenvolveu-se um instrumento de pesquisa - um roteiro de
análise para leitura.
O estudo dos documentos orientou-se por: identificar conceitos teóricos e
concepções de educação permanente explicitadas nas discussões realizadas, registros
efetivados e documentos de referência; mapear as ações realizadas nos fóruns de integração
NASF-CREAB; identificar desdobramentos e propostas para o processo de Educação
Permanente em Saúde. Os documentos analisados foram:
 BELO HORIZONTE, Secretaria Municipal de Saúde. Diretrizes da Política de
Reabilitação no SUS – BH. Belo Horizonte, 2008.
 BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica. Diretrizes do NASF:
Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Secretaria de Atenção à Saúde, Brasília, 2010.
 NASF Belo Horizonte: competências e ações, 2008.
 BELO HORIZONTE, Secretaria Municipal de Saúde. Projeto Piloto para implantação do
Núcleo de Apoio em Reabilitação – NAR, 2004.
 Atas do Fórum de Integração
 Questionários de avaliação do NASF das 9 regionais1
Também foram realizadas duas sessões de observação de dois Fóruns de Integração entre
NASF e CREAB, produzindo-se notas em registro livre de situações e falas relevantes para
essa pesquisa. A primeira sessão ocorreu no dia 09 de abril de 2012, teve em média 2 horas
de duração e contou com a participação de 13 pessoas. A segunda, ocorrida no dia 26 de
abril de 2012, durou aproximadamente 2 horas e teve 17 participantes. Ambas foram
realizadas com a intenção de complementar os estudos documentais, possibilitando conhecer
1

Este documento foi pré-analisado, contudo por se referir exclusivamente ao trabalho dos profissionais do
NASF não trazendo elementos sobre os Fóruns, esta fonte ficou para futuros estudos.
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a dinâmica dos encontros entre os profissionais nessa situação. Segundo Becker (1999) a
observação dá acesso a um grande conjunto de dados que, inclusive, pode não ter sido
previsto pelo pesquisador no início da investigação.
A organização das informações registradas ocorreu mediante categorias elaboradas a
partir dos objetivos do estudo e da pré-análise do material. Os dados foram analisados por
meio de análise de conteúdo (Bardin, 2004) considerando os significados manifestos nos
registros e em seu contexto de produção. A pesquisa somente foi iniciada após parecer
favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Prefeitura de Belo Horizonte e da autorização
dos gestores da SMSA.
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3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS

3.1 Diretrizes Ministeriais para o NASF e a Política de Reabilitação em Belo
Horizonte: a educação permanente como eixo

O documento intitulado Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família foi
elaborado pelo Ministério da Saúde e pertence aos Cadernos de Atenção Básica. Produzido
em 2010, o documento constitui uma série de normas e manuais técnicos sendo destinado
prioritariamente às equipes de Saúde da Família e às equipes de NASF. Inicialmente o
documento discute os aspectos normativos, princípios e diretrizes dessa política pública de
saúde, bem como os processos de trabalho e ferramentas tecnológicas que devem compor as
ações do NASF. Em um segundo momento, o documento traz a descrição e discussão das
nove áreas estratégicas nas quais o NASF deve atuar.
A Educação Permanente em Saúde, importante princípio do NASF, é definida pelo
documento da seguinte forma:

As necessidades do serviço e das equipes que nele atuam exigem trabalhar com a
aprendizagem significativa, envolvendo os fatores cognitivos, relacionais e de
atitudes, visando qualificar e (re)organizar os processos de trabalho. O processo de
educação permanente possibilita principalmente a análise coletiva do processo de
trabalho para efetivar a ação educativa. Assim, a aprendizagem deverá ocorrer em
articulação com o processo de (re)organização do sistema de saúde. O processo de
trabalho envolve múltiplas dimensões organizacionais, técnicas, sociais e
humanas. Portanto, o saber técnico é apenas um dos aspectos para a transformação
das práticas, e a formação dos profissionais deve envolver os aspectos humanos e
pessoais, os valores, os sentimentos, a visão de mundo de cada um, bem como
cada um percebe e representa o SUS. Deve-se trabalhar com a transformação das
práticas profissionais e da organização do trabalho simultaneamente (BRASIL,
2010, p.19).

O documento é amplo e genérico, por isso, não especifica claramente como as ações
e atividades de Educação Permanente em Saúde devem ser desenvolvidas e praticadas.
Entretanto, o documento traz uma importante discussão sobre processos de trabalho e a
operacionalização dos mesmos.
Ao prescrever como o trabalho deve ser organizado e realizado, aconselha que a
organização dos processos de trabalho do NASF tenha como foco principal o território sob
sua responsabilidade, e a elaboração e concretização de ações desenvolvidas de maneira
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articulada com as equipes de Saúde da Família. Concomitamente, esses processos devem
priorizar o atendimento compartilhado e interdisciplinar, com troca de saberes, capacitação e
responsabilidades mútuas, envolvendo assim todos os profissionais da equipe. O
atendimento individualizado pelo NASF, teoricamente só deve ocorrer em situações
extremamente necessárias. Para viabilizar essa forma de trabalho é necessária a criação de
uma rede de cuidados corresponsabilizada com as equipes de Saúde da Família que busque
superar a lógica fragmentada da saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, tudo isso é
possível mediante a criação de espaços de estudos e discussões que visem o aprendizado
coletivo, espaços de reuniões e orientações, bem como consultas e intervenções conjuntas,
etc (BRASIL, 2010).
A operacionalização e o desenvolvimento do trabalho do NASF adotam, segundo o
Ministério da Saúde (2010), algumas concepções e ferramentas. São elas: Apoio Matricial,
Clínica Ampliada, Projeto Terapêutico Singular (PTS), Projeto de Saúde no Território (PST)
e Pactuação do Apoio. De acordo com Azevedo (2012), cada uma dessas ferramentas é
delineada em textos governamentais, ou textos acadêmicos utilizados como referência pelos
primeiros, como será visto a seguir:
O Apoio Matricial visa, segundo Campos e Domitti (2007), assegurar retaguarda
especializada e suporte técnico e pedagógico às equipes e profissionais responsáveis pela
atenção a problemas de saúde. Os autores definem que “o Apoio Matricial procura construir
e ativar espaço para a comunicação ativa e para compartilhamento de conhecimento entre
profissionais de referência e apoiadores” (CAMPOS; DOMITTI, 2007, p.401).
O Apoio Matricial é constituído por um grupo de profissionais que não têm,
necessariamente, relação direta e cotidiana com o usuário, mas cujas tarefas serão de prestar
apoio às equipes de referência. No caso do NASF a equipe de referência é a equipe de Saúde
da Família, que é a referência de saúde para uma determinada população na Atenção
Primária. Nesse contexto as equipes do NASF terão responsabilidade sobre a população e
sobre a equipe de Saúde da Família (BRASIL, 2010).
A Clínica Ampliada, um dos conceitos norteadores das ações do NASF, é entendida
pela Política Nacional de Humanização, como

[...] uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a
singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o
enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus
respectivos danos e ineficácia (BRASIL, 2004, p.12).
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As principais características da Clínica Ampliada são: compreensão ampliada do
processo saúde-doença, construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas, ampliação
do objeto de trabalho, transformação dos meios ou instrumentos de trabalho e suporte para
os profissionais de saúde (BRASIL, 2010).
O Projeto Terapêutico Singular refere-se ao movimento de coprodução e cogestão do
cuidado que se viabiliza em um processo de discussões coletivas de uma equipe
interdisciplinar que objetiva criar um conjunto de propostas de condutas terapêuticas
articuladas para um sujeito individual ou coletivo. O Ministério da Saúde preconiza que o
desenvolvimento do PTS deve ocorrer em quatro momentos não estanques: diagnóstico,
definição de metas, divisão de responsabilidades e reavaliação (BRASIL, 2010).
O Projeto de Saúde no Território é uma estratégia para o desenvolvimento de ações
compartilhadas entre os serviços de saúde e os diversos atores sociais do território,
juntamente a outros setores e políticas sociais buscando investir na qualidade de vida e na
autonomia de sujeitos e comunidades (BRASIL, 2010).
Por fim, a Pactuação do Apoio, ferramenta de apoio à gestão, se divide em duas
atividades: avaliação conjunta da situação inicial do território entre gestores, equipes de SF e
o Conselho de Saúde; pactuação do desenvolvimento do processo de trabalho e das metas,
entre os gestores, a equipe do NASF, a equipe SF e com a participação social. É importante
ressaltar que para o desenvolvimento dessas atividades é imprescindível que os profissionais
assumam suas responsabilidades na cogestão e os gestores coordenem esses processos, em
constante construção (BRASIL, 2010).
No que tange à composição das equipes de trabalho, o Ministério da Saúde (2010)
preconiza que a composição das equipes de NASF seja definida pela gestão municipal e
pelas equipes de SF, levando em consideração as peculiaridades, prioridades e necessidades
de cada localidade. A disponibilidade de cada uma das diferentes ocupações profissionais
também deve ser levada em consideração.
Com base nas ferramentas de trabalho propostas para o NASF pelo Ministério da
Saúde, pressupõe-se que a rede de cuidados e os meios de trabalho estarão mais
qualificados, uma vez que terão como características básicas a troca e construção
compartilhada de conhecimentos e o desenvolvimento de ações compartilhadas entre os
serviços de saúde e os diversos atores sociais. Porém, é importante destacar que a Educação
Permanente em Saúde ainda exige, segundo Ceccim (2005), a construção de coletivos de
trabalho que, por meio do diálogo com as práticas e concepções vigentes, sejam capazes de
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questioná-las e problematizá-las produzindo mudanças de práticas, gestão e atenção em
saúde.
Acredita-se que a adoção, o seguimento e a utilização das concepções e ferramentas
anteriormente apresentadas, qualificam e organizam os processos de trabalho e a gestão.
Entretanto, o documento não propõe ferramentas que possibilitem a análise do cotidiano de
trabalho e a construção de espaços coletivos para reflexão e avaliação das próprias práticas,
que de acordo com Ceccim (2005), são elementos imprescindíveis para o processo de
Educação Permanente em Saúde.
No contexto local, antes de instituída a Portaria do NASF, no município de Belo
Horizonte havia outra proposta que agregava profissionais de reabilitação para apoio à saúde
primária chamado de Núcleo de Apoio em Reabilitação – NAR. Analisamos o documento
intitulado “Projeto Piloto para implantação do Núcleo de Apoio em Reabilitação” que foi
produzido em outubro de 2004 por um grupo técnico da Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte (SMSA-BH) com o objetivo de direcionar a implementação de ações de
reabilitação no nível primário de atenção à saúde.
A introdução do documento apresenta conceitos, definições e um breve histórico da
Política Nacional de Reabilitação, seguido da justificativa da necessidade de alocação de
equipes multiprofissionais para a reestruturação da rede ligada a esta temática no município.
A proposta orientou-se por oferecer diretrizes para estruturação de uma equipe
multiprofissional de suporte às equipes da atenção básica e também para o atendimento à
população referenciada pelas mesmas. O foco do trabalho definido foi a realização de ações
de reabilitação, mas pensou-se também em atividades para

prevenção de agravos,

promoção da saúde e ações técnico-assistenciais.
Os principais pontos enunciados no projeto foram: indicação de ações a serem
desenvolvidas, propostas de organização e fluxo, público alvo prioritário, temas de
capacitação, infra-estrutura e recursos humanos necessários, além de uma proposta
operacional de implantação do projeto. O texto é acompanhado por anexos contendo a
definição de atribuições para as diversas categorias profissionais que integrariam a equipe
sugerida no projeto: fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, serviço
social e psicologia.
Observa-se que a expressão Educação Permanente em Saúde não aparece em
nenhuma parte do texto. Considerando que a discussão em torno do tema ganha maior
visibilidade no cenário nacional a partir de 2004 com a publicação da “Política de educação
e desenvolvimento para o SUS” e que a data de publicação do documento analisado é de
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apenas ano depois, verifica-se que no projeto de implantação do NAR não foi dado destaque
aos processos de formação dos trabalhadores de forma permanente e sistematizada. O trecho
que mais se aproxima da idéia de aprendizagem no trabalho visando qualificar a assistência
prestada, é o que trata da capacitação dos profissionais do NAR e das equipes de SF.
Alguns dos temas propostos para discussão conjunta entre as equipes são: conceitos
de habilitação e reabilitação; organização da rede de reabilitação em BH; saúde do idoso e
reabilitação; aspectos gerais da saúde da criança com ênfase nas alterações do
desenvolvimento; suporte à família da criança de risco e/ou pessoa com deficiência, saúde
do adulto e do trabalhador; suporte à família do adulto funcionalmente dependente;
importância do auto-cuidado para a manutenção da autonomia. Verifica-se por meio das
temáticas indicadas que já havia por parte do grupo gestor da SMSA uma certa compreensão
que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores deveriam levar em
conta as necessidades de saúde das pessoas e das populações adscritas.
Em relação à metodologia indicada para estas capacitações foram previstos os
seguintes recursos: aulas expositivas; discussões de casos; práticas de atendimento
compartilhado em avaliações individuais e visitas domiciliares, planejamento e realização
conjunta de grupos e também supervisão e avaliação dos processos de trabalho com as áreas
técnicas da SMSA. Considerando que a aprendizagem de adultos deve ser mobilizada a
partir dos conhecimentos prévios que as pessoas possuem sobre o assunto, é recomendável o
uso de metodologias ativas que problematizem a realidade. Nesse sentido os atendimentos
compartilhados e discussões de casos clínicos podem ser recursos didáticos e metodológicos
adequados ao desenvolvimento dos profissionais e suas práticas.
Elaborado e publicado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
(SMSA/BH) no ano de 2008, o documento intitulado Diretrizes da Política de Reabilitação
no SUS-BH, apresenta a estruturação da rede de reabilitação no município bem como suas
principais ações nos níveis primário e secundário de atenção à saúde.
Embora o documento não trabalhe concepções e conceitos específicos de Educação
Permanente em Saúde, o mesmo discorre sobre uma importante atividade que vem sendo
realizada na rede de reabilitação de Belo Horizonte e que se configura como ação de EPS,
trata-se da integração ensino-serviço por meio de estágios acadêmicos.
A SMSA/BH, por meio do Centro de Educação em Saúde – CES criou mecanismos
de integração ensino-serviço com o objetivo de articular, em conjunto com as Instituições de
Ensino Superior (IES), o cumprimento dos objetivos pedagógicos previstos por essas e as
atividades assistenciais da rede de reabilitação do município. Sendo assim, tem-se
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viabilizado o desenvolvimento de estágios curriculares nos serviços que compõem os níveis
primário e secundário dessa rede. A oferta de estágios na área da reabilitação do SUS-BH
tem por objetivo a inserção do aluno nos espaços de atuação dos profissionais de saúde, com
atividades supervisionadas pelas instituições formadoras e suporte técnico dos trabalhadores
do SUS, completando e aprimorando o processo de aprendizado e a educação permanente
de todos os implicados. As IES e os profissionais da rede de reabilitação do SUS-BH devem
compartilhar saberes teóricos e práticos na integração ensino-serviço, de modo a sistematizar
e socializar os conhecimentos (BELO HORIZONTE, 2008).
De acordo com o Ministério da Saúde (2007), a Educação Permanente em Saúde é
um conceito pedagógico que visa efetuar relações entre ensino, ações e serviços; entre
docência e atenção à saúde; entre formação e gestão setorial; e desenvolvimento
institucional e controle social em saúde.
Sendo assim, as ações de integração ensino-serviço propostas pelo documento que
institui a Política de Reabilitação no SUS-BH podem ser consideradas como ações de
Educação Permanente em Saúde. Pois, além de ampliar o leque de pessoas (alunos e
docentes pertencentes às IES) envolvidas na assistência em reabilitação, pode contribuir para
a formação e qualificação dos futuros profissionais da saúde, além de qualificar e
potencializar os conhecimentos e as práticas dos trabalhadores do SUS.
A ação de Educação Permanente em Saúde presente nesse documento, integração
ensino-serviço, reflete a necessidade e relevância de analisar, avaliar e atualizar os
cotidianos de trabalho e de formação em saúde, além da construção de espaços de reflexão
que possibilitem esse processo.

3.2 Núcleos de Apoio a Saúde da Família em Belo Horizonte e a Educação Permanente
O documento “NASF Belo Horizonte: competências e ações” foi elaborado em 2008
por profissionais dos Núcleos de Apoio em Reabilitação – NAR, dos Distritos Sanitários
Barreiro e Norte, com o objetivo de subsidiar a implementação de equipes dos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família, e também estabelecer diretrizes nas áreas de reabilitação,
assistência farmacêutica e promoção da saúde na Atenção Básica da Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte. A primeira versão do documento tinha como título A organização
da Reabilitação na Atenção Básica em Belo Horizonte: diretrizes e ações. Entretanto, como
o NASF de Belo Horizonte agregou, além de profissionais da reabilitação, também o
farmacêutico, o educador físico, o psicólogo e o assistente social e definiu a missão de
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desenvolver ações que ultrapassem o campo específico da reabilitação, o documento foi
revisto em 2009 e o título foi alterado para A organização do NASF na Atenção Básica de
BH.
O texto foi organizado em capítulos que integram duas partes principais: a primeira
aborda a relação das políticas de saúde e diretrizes nacionais com a proposta mais geral de
organização do NASF em Belo Horizonte. A segunda parte aponta um projeto mais
operacional com as diretrizes municipais e define ações para a organização municipal do
NASF.
Na parte inicial o documento apresenta os seguintes temas: a) Princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde; b) Diretrizes nacionais para abordagem da saúde da Pessoa com
Deficiência; c) O modelo assistencial em reabilitação com foco na perspectiva da
funcionalidade e a incapacidade; d) A rede de reabilitação e os principais fluxos dos
serviços; e) Apresentação das diretrizes nacionais e municipais da Promoção da Saúde, f)
Uma discussão conceitual sobre o apoio matricial.
Nota-se que ainda que o documento esteja referendado na política nacional do
NASF, o discurso da reabilitação com pautas sobre funcionalidade, deficiência e
incapacidades é presença forte no documento de Belo Horizonte. A reabilitação é uma das
nove áreas estratégicas do NASF e o conceito de reabilitação utilizado pelo Ministério da
Saúde (2010) para subsidiar as ações dos Núcleos nessa área é o elaborado pela Organização
das Nações Unidas (ONU) no Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência e
também está bastante centrado na questão da funcionalidade, na deficiência e na reabilitação
física.
A segunda parte do documento aponta os principais aspectos do projeto que foi
proposto pela SMSA para a implantação do NASF em Belo Horizonte. Nela são abordados
os seguintes tópicos: Objetivos; Público alvo; Metodologia com a definição de dois grandes
eixos de atuação – o assistencial (atenção domiciliar, atendimentos individuais nos centros
de saúde, atividades coletivas) e o que trata da Educação Permanente em Saúde por meio do
apoio matricial. É neste trecho que está descrita uma sugestão de estrutura organizacional do
NASF para o município. O documento segue com definição de atribuições gerais para o
trabalho em equipe e orientações específicas por categorias profissionais, incluindo também
as atribuições do coordenador distrital. Além disso, no anexo tem o roteiro para orientar a
discussão dos casos entre NASF e ESF.
A Educação Permanente, segundo eixo de trabalho do NASF em Belo Horizonte,
entende que o trabalho conjunto das equipes de NASF e Saúde da Família constitui, a partir
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de discussões clínicas e construção coletiva do planejamento terapêutico para os casos
discutidos, uma prática educativa problematizadora que permite, por meio dos
conhecimentos veiculados, ampliar a visão dos profissionais e ativar mudanças na realidade
em análise (BELO HORIZONTE, 2010).
No documento que trata da proposta dos Núcleos de Apoio em Reabilitação, que
antecedeu o NASF em Belo Horizonte, a expressão EPS ainda não aparecia. Entretanto, na
análise do presente documento é possível observar que a ideia de EPS como “orientadora
das iniciativas de desenvolvimento dos profissionais e das estratégias de transformação das
práticas de saúde” (CECCIM, 2005, p. 173) está evidenciada em algumas partes do texto.
Podemos destacar, por exemplo, os seguintes objetivos específicos:
Desenvolver a educação permanente na equipe de SF; Sensibilizar e capacitar as
equipes de SF, por meio do apoio matricial, quanto aos cuidados em reabilitação;
Realizar em conjunto com as equipes de SF, em reuniões periódicas, discussões e
pactuação de condutas terapêuticas conjuntas e complementares (construção do
projeto terapêutico); Buscar integração com as instituições de ensino e pesquisa
(BELO HORIZONTE, 2010, s/p.).

Os três primeiros objetivos específicos aqui apontados têm relação direta com as
ações de apoio do NASF para as ESF. Segundo Ceccim (2005) a EPS coloca em evidência
na ordem do dia para o SUS a necessidade dos trabalhadores aprenderem a aprender. E nessa
direção, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (2004) explicita que a
formação de adultos trabalhadores deve considerar a aprendizagem que o serviço propicia e
exige, ou seja, a articulação entre trabalho e educação que a partir da vivência profissional
há uma construção continua de conhecimentos no cotidiano de trabalho.
Na parte que trata do eixo da EPS no trabalho do NASF lê-se que a
EPS visa o aperfeiçoamento técnico dos profissionais do NASF e das equipes de
SF, a qualificação das práticas, a adequação dos processos de trabalho e a
melhoria da assistência ao usuário (BELO HORIZONTE, 2010, s/p).

O documento argumenta que “a proposta de educação permanente que vem sendo
implantada no Brasil destaca a importância do potencial educativo do processo de trabalho
para a sua transformação” (Belo Horizonte, 2010, s/p). Busca a melhoria da qualidade do
cuidado, a capacidade de comunicação e o compromisso social entre as equipes de saúde, os
gestores do sistema de saúde, instituições formadoras e o controle social. Estimula a
produção de saberes a partir da valorização da experiência e da cultura do sujeito das
práticas de trabalho em saúde, numa dada situação e com postura crítica.
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Os princípios da Política de Educação Permanente para o SUS são: articulação entre
educação e trabalho no SUS, produção de processos e práticas de desenvolvimento nos
locais de serviço; mudança nas práticas de formação e de saúde, tendo em vista a
integralidade e humanização; articulação entre ensino, gestão, atenção e participação popular
e controle social em saúde e produção de conhecimento para o desenvolvimento da
capacidade pedagógica dos serviços e do sistema de saúde (BRASIL, 2004).
A EPS foca os processos de trabalho das equipes, a gestão do trabalho e as
necessidades da população, possibilitando a construção de novos conhecimentos e de pactos
para reorganizar os serviços. A complexidade do trabalho na área da reabilitação, aliada à
necessidade de se ofertar assistência integral e resolutiva à população, exige busca constante
de ações diferenciadas por parte dos profissionais. É um processo coletivo em que os
diferentes profissionais passam a ser sujeitos da produção de alternativas para a superação
de problemas, com vistas a realizar ações mais efetivas.
Essa análise coletiva dos processos de trabalho permite a identificação dos "nós
críticos" enfrentados na atenção ou na gestão e a construção de estratégias contextualizadas
que promovam o diálogo entre as políticas gerais e a singularidade dos lugares e das
pessoas. Esses “nós” abordados pelo Fórum de Integração são relativos à constituição da
rede de atenção com olhar da intersetorialidade e da gestão em saúde, da promoção e
prevenção em saúde e do trabalho interdisciplinar em equipes multiprofissionais.
Evidenciou-se que a discussão fomentada pelos fóruns de integração com a
construção coletiva do plano terapêutico constitui-se em uma ação educativa
problematizadora e capaz de modificar práticas. Trata-se então de um processo de Educação
Permanente em Saúde que permite, a partir das discussões e conhecimentos compartilhados,
ampliar a visão dos profissionais e ativar mudanças na realidade em análise.

3.3 Os Fóruns de Integração dos Centros de Referência em Reabilitação (CREAB) e
dos Núcleos de Apoio á Saúde da Família (NASF)

Os Fóruns de Integração surgiram para articular as ações dos serviços CREABs e
NASFs na cidade de Belo Horizonte com propósito de fortalecer a Educação Permanente em
Saúde ao criar um espaço de troca, discussão e definições sobre os processos de trabalho e
os casos atendidos nos territórios e compartilhados pelos serviços.
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Na rede de Reabilitação do SUS-BH, cada CREAB é referência para um grupo
específico de NASF, divisão esta, definida com base em um critério geográfico/regional e
populacional, conforme relação a seguir:
 CREAB Noroeste (Padre Eustáquio): referência para NASF Noroeste e NASF Oeste.
 CREAB Leste (Sagrada Familia): referência para NASF Leste, NASF Nordeste e
NASF Venda Nova.
 CREAB Centro-Sul (Centro Geral de Reabilitação): referência para NASF CentroSul; NASF Pampulha; NASF Barreiro e NASF Norte.

A análise dos fóruns de integração foi construída a partir do acesso a duas diferentes
fontes de informação: as atas das reuniões dos Fóruns de Integração ocorridas em 2010 e a
observação de campo realizada em duas reuniões do Fórum de Integração NASF - CREAB.

3.3.1 Reuniões do Fórum de Integração: análise das atas

Analisamos as atas resultantes das reuniões ocorridas em 2010 de dois Fóruns de
Integração: CREAB Noroeste e o CREAB Centro-Sul e seus respectivos NASFs. Sobre o
CREAB Leste não foi encontrado nenhum registro (ata) das reuniões do fórum durante este
período.
Nota-se que em algumas atas e outros registros, os CREABs são citados com
terminologia antiga, como o CREAB Sagrada Família ou CGR (Centro Geral de
Reabilitação) atual CREAB Centro-Sul.
Referente ao CREAB Noroeste foram identificadas cinco reuniões do Fórum em
2010 entre os meses de março e setembro. Pelo CREAB Centro- Sul ocorreram quatro
reuniões do Fórum também durante os mesmos meses. As reuniões desses fóruns ocorreram
na sede dos CREABs.
O Fórum de Integração é uma iniciativa recente de encontro e troca entre dois
serviços de saúde - CREAB e NASF – com intuito de construir vínculos e interações
profissionais na reabilitação entre rede complementar e atenção primária.
Pela análise das atas, observa-se que há uma discussão sobre os fluxos de
encaminhamento de pacientes entre NASF e CREAB, sobre os atendimentos nos serviços,
organização dos processos de trabalho e procedimentos em relação ao acompanhamento e
encaminhamentos, destacando questões sobre os limites de atuação de cada serviço.
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Os temas mais discutidos em ambos os Fóruns analisados referem-se aos seguintes
pontos: discussão de casos clínicos, o fluxo de encaminhamento de pacientes para os
NASFs, a forma como ocorre a relação destes com a equipe de SF e o fluxo de
encaminhamento para a órtese e prótese. A discussão sobre esse setor específico da
reabilitação que se encontra nos CREABs abrange desde como é realizada a inscrição no
programa até como deve ser preenchida a guia de referência pelos profissionais dos NASFs.
Além dos pontos abordados acima, o fluxo para reabilitação vestibular, o acompanhamento
nutricional no NASF e os critérios e fluxos de encaminhamento para as clínicas de
reabilitação infantil, também foram pautas de discussão nos Fóruns.
Com relação aos diversos fluxos de encaminhamento, há citações de muitas dúvidas
em relação aos atendimentos realizados em ambos os serviços. Nos dois fóruns, por
exemplo, em suas atas foi citada a necessidade de apresentação pelos NASFs referentes ao
“cardápio” de serviços destes (como grupos e atendimentos realizados). Em contrapartida
foram pedidos pelos NASFs os critérios de atendimento em áreas específicas como
reabilitação em neurologia e ortopedia realizados nos CREABs de referência.
Nos registros aprecem também discussões sobre construções de materiais técnicos de
orientações para os usuários dos dois serviços (CREAB e NASF), como, por exemplo, o que
ocorreu no Fórum do CREAB Noroeste - NASFs em que foram sugeridas as seguintes
cartilhas:

“Pessoas

Restritas

ao

Leito

e

ao

Domicílio”,

“Atividade

Física”,

“Desenvolvimento Infantil”, “Paralisia Infantil”. Há também registro de escrita de cartilha já
elaborada pelos profissionais. Além das cartilhas, os registros mostram que foi sugerida a
elaboração de protocolos de atendimento. Nos registros do fórum do CREAB Centro Sul e
NASFs referentes não são mencionadas construções conjuntas de materiais técnicos,
entretanto aprece uma sugestão pelo CREAB, de contato telefônico para esclarecer dúvidas
de encaminhamentos, tratamentos, e de envio de um relatório pelos profissionais dos NASFs
junto ao pedido (guia de referência) para tratamento nesse CREAB.
Nos dois fóruns há registro de discussões de casos clínicos, tendo ocorrido no Fórum
Noroeste - NASFs, em abril, maio e agosto e no Fórum CREAB Centro Sul – NASFs em
maio e abril do ano analisado.
Alguns pontos evidenciados merecem destaques. No Fórum CREAB Noroeste NASFs, especificamente na reunião (ata) de maio, coordenadoras dos NASFs sugerem que
seus profissionais respectivos façam as medidas de cadeira de rodas para minimizar o
deslocamento do usuário ao CREAB. Os profissionais deste, por sua vez, questionam se os
profissionais dos NASFs estariam capacitados para tanto, pois são os profissionais do
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CREAB que assinam o laudo técnico do pedido da cadeira de rodas. Ao mesmo tempo, há
sugestão de capacitação dos NASFs pelo CREAB nesse assunto e esta é realizada, conforme
relatado na ata de agosto do referido ano. Já nas reuniões dos Fóruns do CREAB Centro Sul
- NASFs referentes, foi questionada uma afirmação que havia na ata de maio,
especificamente, esta citava que o CREAB Centro Sul iria treinar dois trabalhadores dos
NASFs na montagem de cadeiras de rodas e outras adaptações possíveis de serem realizadas
por eles. O CREAB cita que a proposta não foi bem esta, que na verdade seria uma data a
ser confirmada ainda, e mostraria como montar as cadeiras somente. Neste caso, não há
registro de ocorrência dessa capacitação nas atas posteriores a esse fato. Observa-se que as
reuniões e atas revelam processos ainda novos do próprio fórum com idas e vindas e pouco
clareza em algumas definições.
A educação permanente pôde ser evidenciada nos seguintes momentos, já
supracitados: construção de documentos em conjunto, tais como protocolos de atendimento
e cartilhas, a organização de capacitação em medidas de cadeiras de rodas do CREAB para
os profissionais dos NASFs, o estabelecimento de mecanismos de referência e contrareferência para discussão dos casos clínicos por meio contato telefônico e a discussão
presencial de casos clínicos nas reuniões do Fórum. Os registros demonstram também
alguns conflitos referentes aos fluxos já estabelecidos entre os serviços e questionamentos
sobre as capacidades de um e outro (CREAB e NASF), o que denota um processo inicial de
encontro entre esses serviços.
Portanto, nas atas analisadas, percebemos uma interação dos serviços NASF e
CREAB, bem como a busca da qualificação das ações realizadas por ambos.

3.3.2 Reuniões dos Fóruns de Integração: análise de diário de campo.

Com o objetivo de conhecer como o espaço do Fórum de Integração é usado e
vivenciado pelos profissionais da saúde, realizaram-se observações e registros de duas
reuniões em duas regionais diferentes. Cada reunião teve em média a duração de duas horas,
com participação multidisciplinar de profissionais do NASF e CREAB, além das de
referências técnicas da coordenação central, coordenadoras e gerentes dos serviços. As
profissionais participantes das reuniões são todas mulheres e dentre as categorias
profissionais representadas temos psicólogas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas,
fonoaudiólogas, dentre outras profissões.
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A observação de ambas as reuniões demonstrou que de modo geral o Fórum é
organizado e conduzido em torno da discussão de casos clínicos. Os casos são trazidos pelo
NASF ou pelo CREAB para serem compartilhados com a equipe no Fórum. A idéia é que
haja uma construção coletiva e interdisciplinar de respostas e possíveis encaminhamentos
para o caso, constituindo-se mecanismos de referência e contra-referência entre NASF e
CREAB.
No Fórum A foi apresentado e discutido apenas um caso clínico, sendo que a
condução do relato e da problematização em torno do caso foi feita quase que
exclusivamente pela equipe da Rede Complementar- CREAB. Foi possível perceber a
existência de dificultadores na articulação entre os serviços os quais podem se constituir em
entraves para a coordenação adequada do cuidado ao usuário pelas equipes, fazendo com
que os profissionais desloquem o foco do caso em análise para tais problemas.
Apontaram-se como pontos problemáticos: a dificuldade de estabelecimento e
manutenção de contato entre os profissionais das equipes por falta de iniciativa ou de retorno
das pessoas contatadas; a demora ou a falta de respostas nas tentativas de diálogo realizadas;
falta de acompanhamento da equipe do centro de saúde quando a família está referenciada
no centro de reabilitação, provavelmente por acreditar que já está bem amparada na Rede
Complementar; e a falta de organização e agilidade nas comunicações por e-mail referentes
a preparação para o Fórum de Integração.
A conversa entre as equipes do NASF e do CREAB ao longo do Fórum A revelou,
portanto, momentos de tensão, perceptíveis nas falas dos profissionais:
Continuamos a fazer nossa parte no caso, mas o território também precisa
responder.

No Fórum B foram apresentados três casos, que são discutidos de maneira
compartilhada pelo NASF de referência e pelo CREAB. Todos os profissionais presentes na
reunião demonstraram interesse e participação nas discussões, buscando colaborar com os
encaminhamentos dos casos, demonstrando uma relação mais harmoniosa entre os
participantes da reunião.

3.3.2.1 Intersetorialidade: uma ação necessária na condução dos casos

A estratégia da intersetorialidade, ou seja, a tentativa de articulação com outras
políticas públicas para encaminhamento e avaliação dos casos, demonstrou-se presente nos

22
relatos trabalhados no Fórum B, assim como a estratégia de acionamento da família dos
usuários, como recurso de apoio e ajuda em certos casos.
O caso de uma família de oito filhos, dos quais sete sofreram abusos sexuais do pai, a
fala da coordenadora de um dos NASF evidencia a complexidade e caráter intersetorial do
caso:

Há toda uma rede envolvida no caso: NASF, Saúde Mental, PAEFI, AMAS e
Ministério Público [...] há um trabalho pesado com essa família, há busca ativa e
articulação de vários equipamentos, o caso mexeu com a regional inteira.

No caso do adolescente de 17 anos com deficiência intelectual, que é acompanhado
há sete anos pelo nível secundário de atenção, a referência técnica dos Fóruns de Integração
esclarece que os serviços próprios - CREABs, deveriam se responsabilizar pelos casos mais
graves, entretanto, pela grande demanda existente , ainda é preciso contar com o prestador
privado.Ela comenta: “prestador privado faz parte da rede, também temos que contar com os
equipamentos privados para encaminhamentos dos casos”. Ainda em relação a esse caso, a
profissional acrescenta:

É importante não ficarmos presos ao mundo da saúde, mas colaborar com a
emancipação, autonomia, empoderamento, acesso a informação, acesso a direitos
dos cidadãos, dos usuários.

O caso da criança de dois anos de idade, com paralisia cerebral grave, foi
encaminhado à saúde pelo Conselho Tutelar. O caso é acompanhado pelo NASF e pelo
CREAB. A equipe avalia que a mãe tem dificuldades no manuseio e cuidados adequados
com a criança, devido a problemas de saúde mental e ainda se envolve pouco com o
tratamento, faltando muito às sessões de reabilitação. Com relação à família, a equipe
observa precariedade, ambiente com pouca higiene e negligência. Por fim a equipe pensa em
acionar a ex-sogra da mãe da criança, que sempre aparece em seu relato como uma pessoa
disposta a ajudar e até a assumir a guarda da criança. A coordenadora do NASF que
acompanha o caso sugere: “vamos procurar essa sogra, saber como ela pode ajudar no caso,
talvez até em trazer a criança para os atendimentos da reabilitação.”
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3.3.2.2 A construção do caso clínico: reconhecendo a complexidade dos sujeitos e suas
relações com o mundo, com os outros e consigo mesmos.

As discussões realizadas pelos profissionais durante a reunião demonstram como eles
partem da discussão dos casos não apenas com a perspectiva da reabilitação física, mas
também na busca da compreensão dos aspectos psicossociais. A discussão também é afetada
pela angústia que emerge diante dos limites que o setor saúde tem para a resolução dos
problemas.
Percebemos esse movimento do grupo, por exemplo, nas análises que fazem do caso
de violência sexual intrafamiliar. Os profissionais avaliam a dimensão da “repetição”, tendo
em vista que a mãe das crianças também sofreu abuso pelo padrasto, tendo mãe e avó como
coniventes com a situação. Também observam a falta de implicação da mãe no caso, que
parece não conseguir assumir o “papel de mãe” e parece querer fugir da situação, do
tratamento. Diante do fato da mãe ter resolvido ir morar em outro município, o grupo
levanta a questão: “será que a mãe quer fugir por não dá conta de lidar com tudo isso?”.
Uma trabalhadora do CREAB faz então uma observação:

Também devemos levar em consideração que não deve ser fácil para essa mulher
de repente ter que se colocar como autoridade em casa, sustentar os filhos e ainda
dá conta de atender as demandas judiciais.

Outra profissional comenta:

É importante levarmos em consideração uma série de questões nesse caso, como
os estigmas e a fragilidade social.

Outro profissional do CREAB replica “quando a gente se preocupa demais pelo
paciente, sua tendência é dele não se preocupar” e explica que o índice de faltas das famílias
nos atendimentos no CREAB também é alto.
Nas discussões sobre o caso da criança com paralisia cerebral também é notável o
esforço da equipe em desenvolver análises cuidadosas e bem trabalhadas da situação.
Tomamos como exemplo a preocupação da Referência Técnica dos Fóruns em convidar o
grupo a pensar sobre as condições de vida e situação da família do paciente. Ela conta:

A avó da criança é tetraplégica, acamada [...] A família é difícil, moram todos em
um mesmo lote, com várias crianças, ambiente precário, sem higiene [...] a avó da
criança não é bem cuidada.
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Ainda em relação ao 3º caso, as profissionais que acompanham a criança e a mãe no
CREAB fazem a seguinte avaliação:

Parece uma relação de amor e ódio da mãe com a criança [...] Tem dia que a mãe
se preocupa mais, fica muito apegada ao filho, tem dia que parece não ter
paciência nenhuma, deixa o bebê todo largado.

Como encaminhamento do caso foi proposto que a equipe de SF em conjunto com o
NASF reforce as visitas à família para acompanhamento da situação.
Observa-se que há uma tentativa de construção dos casos e de elaborar planos de
cuidado conjuntamente, contudo as ações e encaminhamentos dependem do funcionamento
de toda a rede, de articulações intersetoriais, de reuniões contínuas entre os profissionais
para acompanhar os casos, além da definição de gestores de caso, ou seja, profissionais que
teriam a responsabilidade de acompanhar o caso mais de perto e de articular com as equipes
envolvidas as ações necessárias. Verifica-se que este modo de trabalhar integrado está em
construção, sendo assim, o processo de trabalho ainda é um desafio que deverá ser
continuamente revisto. Nesse sentido a sustentação institucional dos espaços dos Fóruns de
Integração pode ser uma estratégia de articulação e qualificação do cuidado em rede.

3.3.2.3 Processos de trabalho: o cotidiano dos serviços, as relações e a organização do
trabalho.

Outro ponto que nos chamou atenção nos Fóruns foi o debate sobre a organização
dos encontros. No Fórum A a discussão focou a necessidade de nomear alguém para o papel
de coordenação desse espaço. A equipe do CREAB reclamou que frequentemente assume
essa função, cuidando da preparação da reunião e da condução dos casos.

Fica sempre a cargo do CREAB organizar a reunião e levar os casos para
discussão, porque nem uma regional se dispunha a fazê-lo [...] queria saber se
existe uma coordenação da reunião e por quem é feita [...] o que é combinado não
sai caro .

A Referência Técnica faz intervenções nesses momentos de discussão sobre a
organização dos Fóruns. Ela tenta fazer propostas, que nem sempre são aceitas sem contraargumentações das equipes. Dentre as intervenções realizadas por essa profissional,
destacamos as propostas de “Condução de caso” e o “esquema de rodízio”, ambas, como
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estratégias para organização dos Fóruns. A primeira seria uma condução articulada do caso
pelas equipes da Reabilitação da Atenção Primária e Especializada, com o intuito de
estabelecer uma rotina e um fluxo de referência e contra-referência entre as equipes, de
modo que as discussões dos casos nos Fóruns seriam otimizadas, resultando em intervenções
e encaminhamentos mais fundamentados. A segunda estratégia seria definir um esquema de
rotatividade, de modo que a cada reunião uma região ficaria responsável pela organização do
Fórum e por trazer os casos a serem discutidos. A organização se daria desde a comunicação
e divulgação prévia até a realização e condução da reunião.
As idéias dessa Profissional que atua como Referência Técnica não são prontamente
aderidas pelas equipes. Algumas participantes dos fóruns levantam empecilhos, com
argumentos como: “o formato já foi assim, mas nem sempre funciona, você está chegando
agora”. Seria essa a expressão de um grupo democrático, autônomo e participativo em que
não há a presença de um líder autoritário e opressor ou seria a expressão de uma certa
resistência do grupo as intervenções da Referência Técnica? São questões que requereriam
mais observações para serem discutidas.
Observou-se que de modo geral, a Referência Técnica dos Fóruns assume uma
posição explícita nos mesmos. A daquela que provoca e convida o grupo a reflexões e
problematizações em torno dos casos discutidos e do processo de trabalho. Essa implicação
da Referência Técnica nos Fóruns se faz perceber, por exemplo, quando provoca o grupo a
refletir sobre a fila interminável de pacientes para os centros de reabilitação, embora as
trabalhadoras afirmem que há uma oferta considerável de vagas diariamente. Ela diz: “então
há algo de errado que temos que parar para discutir e pensar”, legitimando assim o espaço
do Fórum como momento para essas discussões e problematizações.
Quanto a “fila interminável”, uma coordenadora de NASF levanta uma discussão em
torno dos possíveis fatores. Ela expõe a dificuldade de encaminhamentos dos pacientes para
a reabilitação, em função de diagnósticos não fechados pela equipe médica, porque só
podem ser legitimados pelo especialista ortopedista, levando a outra fila interminável. Nessa
direção a profissional toca, mesmo que de modo indireto, no ponto da dimensão da
organização do trabalho. A coordenadora de NASF expõe o quanto sente que é “delicado e
difícil ter esse tipo de conversa com os profissionais no serviço, principalmente quando se
trata de médicos”. Ela comenta que em muitos casos o melhor é recorrer ao gerente para
fazer um diálogo com os profissionais da equipe de SF, pois muitas vezes o contato direto e
as tentativas de troca de informações e encaminhamentos dos NASFs com estes
profissionais da saúde não dá resultado. Nesse sentido, a coordenadora traz para discussão a
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dificuldade de relação e comunicação entre o NASF e os profissionais do Centro de Saúde,
no que diz respeito ao desenvolvimento dos processos de trabalho.
Uma profissional do CREAB protesta a colocação da coordenadora, questionando
“como a comunicação pode ser difícil e complicada se estão tão próximos dos profissionais,
diferentemente de nós que estamos distante?”. Outra profissional do Centro de Reabilitação
também questiona, argumentando que o poder e hierarquia da medicina no serviço de saúde
têm sido desconstruídos e já não é tão forte como era antes. Percebemos aqui, nas falas
dessas trabalhadoras do CREAB, a negação de aspectos institucionais e das relações de
poder nos processos de trabalho e nas comunicações interprofissionais.
Ressalta-se que caberia uma discussão aprofundada sobre a relação NASF e equipe
de SF, seja com o médico ou com os outros componentes da equipe. Como o NASF tem um
papel de equipe de apoio matricial que atua junto à equipe de Saúde da Família, não é
possível conceber a idéia de que não exista uma relação profissional de confiança para a
discussão dos problemas que permeiam o processo de trabalho conjunto.
A dimensão dos processos de trabalho se faz presente nos relatos e discussões
realizadas nos Fóruns o tempo todo, mesmo que nas entrelinhas. Essa dimensão se explicita,
por exemplo, nas falas da Referência Técnica, em relação ao caso do adolescente de 17 anos
com deficiência intelectual, discutido no Fórum B:

A questão não é saber o que cada profissional deve fazer no caso e sim o que toda
a equipe... fisio, fono, psi, TO, etc, junto com os equipamentos sociais podem fazer
juntos. [...] Não adianta discutir só aqui, a equipe de Saúde da Família e equipe de
Saúde Mental também têm que se envolver. [...] Casos de saúde mental é
importante ter profissional da equipe de Saúde Mental participando.

Uma trabalhadora comenta: “Temos que pensar na comunicação sim, mas está
exagerada só em cima do gerente [...] As respostas são demoradas”, evidenciando mais uma
situação relativa ao processo de trabalho.
E novamente essa dimensão é colocada quando a coordenadora de um dos NASF
compartilha com o grupo sua participação nas reuniões do colegiado gestor. Ela explica que
as ausências de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentre outros profissionais nas
reuniões dificultam os encaminhamentos dos casos e conta que fez a divulgação das
reuniões dos Fóruns e do Matriciamento nessa reunião do Colegiado Gestor.
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3.3.2.4 Fóruns de integração: sensações, afetos, resistências e produções – a
especificidade do trabalho do profissional da saúde

A expressão de sensibilidade e de ser afetado pelo processo de trabalho foi observada
no relato dos profissionais, ora de modo explícito, ora de modo implícito.
O caso de violência sexual intrafamiliar, em particular, mobilizou bastante a equipe,
causando uma discussão ampla e desabafos de alguns profissionais:
As crianças relataram para equipe do NASF situações pavorosas [...] um irmão
relata como o outro foi abusado e vice versa [...] vai dando uma sensação de
impotência nos profissionais para lidar com um caso tão complexo.
Eu fiquei assustada com esse caso.

Os casos analisados pelos Fóruns de Integração são complexos, exigindo muita
discussão diante de impasses, escolhas e limites. Estas situações mobilizam os profissionais
de saúde que por vezes, se sentem desamparados ou com ausência de solução diante do
sofrimento humano, dos processo de saúde-doença e das necessidades sociais que
determinam a saúde das pessoas.
Uma profissional do CREAB se emociona após expor uma situação difícil, que
também diz respeito aos processos de trabalho:

Não levem tudo que falo em consideração... estou um pouco cansada, estou quase
entrando de férias.

Observamos assim que as profissionais falam não apenas do lugar técnico e
profissional, mas do lugar de sujeitos, humanos que são afetados pelos processos de
trabalho, pelas relações de trabalho e pela complexidade e sofrimento dos casos com que
trabalham.
Uma diferença importante observada entre os grupos dos dois Fóruns foi a postura
em relação às avaliações e análises dos casos discutidos. O grupo do Fórum B busca fazer
avaliações mais amplas e trabalhadas do caso, levando em consideração fatores como o
contexto, estrutura e vínculos familiares; a situação socioeconômica da família (moradia,
renda, condições de saneamento); a história e hábitos de vida da família; a implicação da
família no tratamento, dentre outras coisas, para compreender melhor os casos e elaborar
intervenções mais assertivas. Nessa direção o grupo revela uma postura sempre
questionadora e investigativa, demonstrando interesse nas discussões dos casos.
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No outro grupo, do Fórum A, observou-se, de modo geral, dificuldades e resistências
na relação entre NASF e CREAB, tanto na condução dos casos, quanto na compreensão
mútua dos processos de trabalho e dificuldades enfrentadas por cada um; dificuldade dos
profissionais em ir além da discussão técnica e procedimental do caso para discutir e
problematizar o que está por trás das dificuldades na condução do caso e nas relações interprofissionais e inter-setoriais; resistência dos profissionais no reconhecimento do Fórum
como espaço importante e necessário para o desenvolvimento de um trabalho articulado e
menos ainda como espaço de formação permanente.
Esse mesmo grupo demonstrou ao longo da reunião esforço e preocupação em
trabalhar encaminhamentos e soluções para os casos discutidos. Contudo, parece não
identificar a importância do espaço da reunião para além da discussão dos casos, como um
espaço relevante para a educação permanente e capacitação continuada de si mesmo em
relação ao serviço e área que atuam. Uma das profissionais presentes chega a expressar que
não entende o real significado dessas reuniões, os objetivos concretos e os resultados. A
profissional comenta:
No inicio até considerava necessário, pois antes as reuniões eram mais conturbadas
e intensas porque tinha muita coisa para resolver, mas hoje tem ficado mais
tranqüilo [...] talvez isso signifique que se tem avançado.

Por fim, nota-se que embora haja esforço das equipes em fazer avaliações mais
amplas sobre os casos, os encaminhamentos se restringem em grande parte às reabilitações
funcionais e físicas, evidenciando certa contradição entre as discussões do grupo e os
encaminhamentos. Nesse sentido o grupo sempre se pergunta no final das discussões dos
casos “O que cabe à reabilitação?“, para então fechar os encaminhamentos.
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4. CONSIDERAÇÕES

Durante o desenvolvimento da pesquisa verificou-se que os Fóruns de Integração
entre NASF e CREAB começam a se constituir como espaços de Educação Permanente em
Saúde onde os processos de trabalho dos profissionais e as demandas e necessidades dos
usuários são problematizadas, possibilitando a construção de pactos para qualificar a
assistência prestada. O estudo realizado permitiu constatar algumas mudanças na prática dos
profissionais e serviços: tentativa de sistematização da discussão de casos de usuários
atendidos na Atenção Primária à Saúde e Rede Complementar para uma busca integrada de
soluções para os problemas; maior aproximação entre os profissionais dos serviços e
consequentemente, melhoria dos mecanismos de referência e contra-referência para
encaminhamento dos casos; reformulação de fluxos de encaminhamentos, principalmente
aqueles relacionados à rede de reabilitação; reorganização de processos de trabalho das
equipes e o alinhamento de conceitos, conhecimentos e protocolos.
O estudo e análise das atas das reuniões dos fóruns evidenciam o reconhecimento
dos mesmos, por parte dos profissionais e dos gestores que deles participam, como uma
importante oportunidade de encontro e aproximação entre APS e Rede Complementar, mais
especificamente entre NASF e CREAB. Acredita-se que essa aproximação viabiliza
discussões e construções conjuntas e compartilhadas entre ambos os serviços, qualificando
as ações realizadas por eles. Assim, reconhece a potencialidade deste dispositivo, contudo,
as reuniões ocorrem com pouca frequência no semestre, e a participação poderia ser
ampliada, inclusive se pensarmos essa ação de EPS não apenas para discussão de casos.
Verificou-se, durante a descrição das sessões de observação dos fóruns, que apesar
do esforço dos profissionais no aprofundamento e elaboração da discussão de casos de
usuários atendidos na APS e Rede Complementar para uma busca integrada de soluções para
os problemas, ainda não se identifica, de fato, a definição de um gestor do cuidado para cada
caso e a construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) como proposto pelo Ministério
da Saúde (2010).
Reconhecido como uma ferramenta para a qualificação dos processos de trabalho,
importante eixo da Educação Permanente em Saúde (EPS), o PTS refere-se ao movimento
de coprodução e cogestão do cuidado que se viabiliza em um processo de discussões
coletivas de uma equipe interdisciplinar que objetiva criar um conjunto de propostas de
condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo. Desse modo, os
encaminhamentos serão mais qualificados, pois parte de discussão compartilhada e também
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do acompanhamento do caso na rede. Acredita-se assim, que os fóruns de integração podem
promover

a

melhoria

dos

mecanismos

de

referência

e

contra-referência

para

encaminhamento dos casos.
Outra questão evidente na descrição das sessões de observação dos fóruns refere-se
às discussões sobre os processos de trabalho. É importante notar que, nas duas reuniões
observadas, essas discussões aparecem com muita freqüência. Questões referentes à
organização do trabalho, divisão de tarefas, fluxos de encaminhamento, comunicação,
relações de e no trabalho, responsabilidades, funções dos profissionais e dos serviços, e
dificuldades de articulação entre esses, são recorrentemente questionadas e problematizadas.
Ao mesmo tempo, algumas sugestões são colocadas como possíveis soluções para as
questões discutidas. Nota-se que há uma tentativa de reorganização e/ou renegociação dos
processos de trabalho das equipes e de reformulação dos fluxos de encaminhamento.
Identifica-se, nos registros dos Fóruns observados e nas análises das atas das
reuniões, esforços em trabalhar encaminhamentos e soluções para os casos discutidos,
entretanto percebe-se dificuldades em discutir e problematizar de maneira mais ampla outros
elementos envolvidos na condução do caso. Além disso, observa-se que há uma
supervalorização das formas de atendimento direto (visitas domiciliares e atendimentos
individuais) em detrimento dos processos de gestão e planejamento (reuniões de equipe,
reuniões de matriciamento, grupos, oficinas).
De maneira geral o estudo revelou que mesmo que os fóruns entre NASF e CREAB
tenham se constituídos como espaço de Educação Permanente em Saúde, a EPS ainda é
compreendida de forma reduzida, sempre relacionada à discussão de casos (sistematização,
fluxos, encaminhamentos, mecanismos de referência e contra-referência, busca de soluções,
etc.). Embora haja importantes discussões sobre os processos de trabalho, os fóruns não são
reconhecidos pelos profissionais que deles participam como espaço de formação profissional
permanente. A análise coletiva do processo de trabalho tendo como objetivo a transformação
das práticas profissionais, organizacionais e institucionais ainda é pouco trabalhada.
A problematização da prática do trabalho integrado, o que Ceccim (2004) denomina
quadrilátero para a formação para a área da saúde – gestão, atenção, controle social e ensino
– ainda não foi alcançada pelos profissionais que participam dos Fóruns. Sendo assim, é
fundamental que estes observem a realidade em que estão inseridos, reconheçam o espaço de
trabalho como um ambiente de formação coletiva, estejam abertos às discussões em relação
a novos saberes, considerando que o saber e o ensinar devem integrar a prática diária do
profissional.

31
Para que os fóruns se constituam como espaço pleno de Educação Permanente em
Saúde é necessário que os profissionais interroguem e problematizem, juntamente com os
usuários, com os representantes das instituições de ensino e com os gestores, todo o
processo de trabalho, elencando as dificuldades existentes, bem como as possíveis
estratégias educativas de enfrentamento.
Acreditamos que os Fóruns de integração NASF - CREAB estão caminhando para se
fortalecerem como ação de Educação Permanente em Saúde. Nessa direção, apontamos
alguns aspectos e posturas que já foram conquistadas e também outros que necessitam
avançar. Propõe-se então um novo planejamento e acompanhamento mais sistematizado das
ações desses Fóruns, com elaboração de instrumentos de registro, agenda de trabalho,
ampliação da participação, sistematização da discussão de casos e definição de gestores de
caso para acompanhamento do cuidado, além da definição de focos e prioridades pautadas
na ampliação da concepção de EPS.
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ANEXO B
Publicação em

TEIXEIRA, Marcelo Gouvêa; RATES, Susana Maria Moreira e FERREIRA, Janete Maria
(Organizadores) O Coletivo de uma construção: o Sistema Único de Saúde de Belo
Horizonte. Belo Horizonte: Rona, 2012. 2 volumes.
Título: Fóruns de Integração da Rede de Reabilitação no SUS de Belo Horizonte: desafios
da prática e o processo de educação permanente em saúde. (Livro PBH) Janete dos Reis
COIMBRA, Kimielle Cristina SILVA, Romilda Euzébio ARAÚJO, Carla Castro de Moura
REIS, Natália Silva AZEVEDO, Luciana KIND; Cássia Beatriz BATISTA.

Introdução: A constituição de uma rede de reabilitação visando garantir assistência integral
e contínua à pessoa com deficiência ou com limitações na funcionalidade é um desafio que a
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA) enfrenta cotidianamente, desde
1995. Inicialmente os serviços de reabilitação realizavam atendimentos em fisioterapia
voltados predominantemente para a população de adultos e idosos. A assistência à
população infantil e adolescente estava desarticulada dos demais serviços da rede de saúde
pública municipal, mantendo-se sob responsabilidade de entidades filantrópicas.
Progressivamente foram criados novos serviços e integrados novos profissionais.
Atualmente a rede de reabilitação da SMSA é composta por diversos pontos de atenção. O
nível primário de atenção conta com equipes multidisciplinares denominadas Núcleos de
Apoio à Saúde da Família (NASF), localizadas nos nove Distritos Sanitários da cidade.
Estas equipes se constituem em referência para as equipes de Saúde da Família e
desenvolvem ações de reabilitação com o objetivo de manter a população sob sua
responsabilidade com a maior capacidade funcional possível. A Rede Complementar à APS
integra três unidades com equipes multidisciplinares de profissionais especialistas,
denominadas Centros de Referência em Reabilitação (CREAB), que se organizam
regionalmente para dar suporte a outros serviços da rede, inclusive o NASF. Além dos
serviços próprios há serviços privados e filantrópicos, contratados ou conveniados e um
hospital de reabilitação. A Coordenação de Reabilitação da SMSA, na busca de efetiva
integração entre os profissionais de reabilitação dos diferentes níveis de atenção, criou
espaços chamados fóruns de integração. As reuniões dos fóruns ocorrem com periodicidade
mensal e contam com a participação de profissionais e gestores dos CREABs e NASFs.
Cada CREAB organiza sua própria reunião, junto com um representante da Coordenação de
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Reabilitação. Os conteúdos tratados estão relacionados aos processos de trabalho das
equipes, fluxos entre serviços, políticas definidas para a área e casos clínicos com interface
nas ações realizadas por CREAB e NASF. Os casos clínicos para discussão são previamente
preparados. Ao final de cada encontro os participantes apontam as questões para discussão
no fórum seguinte. Sabendo que a proposta EPS destaca a importância do potencial
educativo do processo de trabalho para a sua transformação, os fóruns de integração se
constituem em uma proposta na melhoria da qualidade do cuidado, na capacidade de
comunicação e no compromisso social entre gestores, trabalhadores, instituições formadoras
e controle social. Objetivo: O estudo realizado buscou compreender o processo de EPS
vivenciado pelos profissionais de reabilitação dos CREABs e NASFs considerando os
fóruns de integração realizados no período de fevereiro a novembro de 2010 e foi realizado
em parceria com a Pontifícia Universidade Católica (PUC). Métodos: Este estudo segue
uma abordagem qualitativa (Minayo, 1994) de caráter exploratório e se estrutura em duas
etapas de produção de dados: análise documental (Ludke, 1986) e grupo focal. A segunda
etapa de coleta que será através dos grupos focais com os profissionais participantes dos
fóruns, ainda está em andamento, logo, iremos aqui relatar apenas a análise de documentos
já realizada. A pesquisa documental englobou atas de reuniões, relatórios e registros
produzidos pela gestão da Reabilitação do SUS/BH relacionadas ao Fórum de Integração e
julgados relevantes para atender aos objetivos do estudo. O material analisado permitiu
identificar conteúdos relacionados à EPS e serão descritos posteriormente neste texto.
Depois de levantar e reunir os documentos desenvolveu-se um instrumento de pesquisa - um
roteiro de análise para leitura. A organização das informações registradas ocorreu mediante
categorias elaboradas a partir dos objetivos do estudo e da pré-análise do material. Os dados
foram analisados por meio de análise de conteúdo considerando os significados manifestos
nos registros documentais em seu contexto de produção. A pesquisa somente foi iniciada
após parecer favorável do Comitê de Ética e da autorização dos gestores da SMSA.
Resultados: Verificou-se que os fóruns de integração entre CREABs e NASFs se
constituem como espaços de EPS onde os processos de trabalho dos profissionais e as
demandas e necessidades dos usuários são problematizadas, possibilitando a construção de
pactos para qualificar a assistência prestada. O estudo realizado permitiu constatar algumas
mudanças na prática dos profissionais e serviços: sistematização da discussão de casos de
usuários atendidos na APS e Rede Complementar para uma busca integrada de soluções para
os problemas; maior aproximação entre os profissionais dos serviços e consequentemente,
melhoria dos mecanismos de referência e contra-referência para encaminhamento dos casos;
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reformulação de fluxos de encaminhamentos, principalmente aqueles relacionados à rede de
reabilitação; reorganização de processos de trabalho das equipes e o alinhamento de
conceitos, conhecimentos e protocolos. Conclusão/recomendações: A EPS foca os
processos de trabalho das equipes, a gestão do trabalho e as necessidades da população,
possibilitando a construção novos conhecimentos e de pactos para reorganizar os serviços. A
complexidade do trabalho na área da reabilitação, aliada à necessidade de se ofertar
assistência integral e resolutiva à população, exige busca constante de ações diferenciadas
por parte dos profissionais. É um processo coletivo em que os diferentes profissionais
passam a ser sujeitos da produção de alternativas para a superação de problemas, com vistas
a realizar ações mais efetivas. Essa análise permitiu identificar "nós críticos" enfrentados na
atenção ou na gestão e a construção de estratégias contextualizadas que promovam o diálogo
entre as políticas gerais e a singularidade dos lugares e das pessoas. Estes “nós” abordados
pelo Fórum de Integração são relativos à constituição da rede de atenção com olhar da
intersetorialidade e da gestão em saúde, da promoção e prevenção em saúde e do trabalho
interdisciplinar em equipes multiprofissionais. Evidenciou-se que a discussão fomentada
pelos fóruns de integração com a construção coletiva do plano terapêutico constitui-se em
uma ação educativa problematizadora e capaz de modificar práticas. Trata-se então de um
processo de Educação Permanente em Saúde que permite, a partir das discussões e
conhecimentos compartilhados, ampliar a visão dos profissionais e ativar mudanças na
realidade em análise. Palavras Chave: Educação Permanente em Saúde, formação de
recursos humanos, serviços de reabilitação.

