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RESUMO

BULHÕES,  Bárbara  Bulhões  Lopes  de  Andrade.  Unidade  de  Pronto  Atendimento: 
Olhares do usuário à produção do cuidado. Rio de Janeiro,  2017. Dissertação (Mestrado em 
Saúde Coletiva) – Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 
2017.
O estudo traz um olhar para as singularidades da produção do cuidado pela perspectiva do usuário 

em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Além disso, agrega conhecimento sobre o histórico 

e o desenvolvimento da rede de urgência e emergência do município do Rio de Janeiro e alguns 

desafios das unidades de emergência na produção deste cuidado. Afirma-se a noção redes dinâmicas 

em saúde, que transbordam sua institucionalização temática para o reconhecimento de uma rede 

viva, transversal e potente a apoiar o usuário nos caminhos que faz pelos serviços de urgência e 

emergência do município. Apresenta metodologia qualitativa de pesquisa-intervenção, forjada em 

cartografias da Unidade de Pronto Atendimento, a partir de narrativas de trabalhadores da unidade e 

da constituição de um usuário-guia. Este se mostra como o guia revelador da produção do cuidado 

em sua rede viva. Tendo em vista a morte socioafetiva deste nos serviços de saúde, propõe-se o 

método  de  Autópsia  Sócioafetiva.  Tal  proposta  de  método  é  elaborada  a  partir  da  autópsia 

psicossocial,  uma reconstrução do status  da  saúde física  e  mental  e  das  circunstâncias  sociais, 

psicológicas e afetivas do usuário na produção do cuidado em seu processo saúde-doença-cuidado-

morte pelas redes do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao desvelar as dinâmicas e interseções da 

rede  viva  do usuário,  compreendem-se as  singularidades  e  subjetividades  de  sua visão sobre a 

produção do cuidado. O estudo teve como objetivo analisar a produção do cuidado na Rede de 

Urgência e Emergência, envolvendo gestores, trabalhadores e usuários. Procuraram-se descrever as 

experiências na Unidade de Pronto Atendimento, com foco nas inovações do modo de produção do 

cuidado pelo olhar do usuário, levando em consideração as valises tecnológicas do trabalho em 

saúde, principalmente as interfaces da tecnologia leve nos serviços de urgência e emergência do 

SUS.  As  cartografias  desenvolvidas  apresentam  os  territórios  existenciais  da  UPA  e  da 

multiplicidade  de  seus  trabalhadores  e  usuários. Desta  forma,  apresenta  as  singularidades  do 

cuidado em saúde de urgência e emergência a partir da narrativa da companheira do usuário-guia e 

de trabalhadoras da UPA. Revela fissuras/meandros da rede de saúde, a multiplicidade do território 

existencial do usuário e as disputas elaboradas pela garantia do direito à saúde. Aponta inovações no 

campo das tecnologias leves elaboradas pelos trabalhadores da unidade e apresenta as percepções 

destes sobre o sistema de regulação de vagas (SISREG). Por fim, a morte socioafetiva do usuário 

entra também em disputa na produção do cuidado, tanto pela rede de serviços de saúde, que se 

mostra insuficiente ao não conseguir dar um diagnóstico à companheira do usuário, quanto por sua 

rede viva que se reconstrói por linhas de captura elaboradas na fé e em grupos de apoio religiosos.



Palavras-chave:  Produção  do  cuidado;  Unidade  de  Pronto  Atendimento;Rede  de  Urgência  e 

Emergência;Usuário-Guia;Autópsia Socioafetiva



ABSTRACT

This study aims to reveal the singularities of the production of health care from the perspective of  

the patient in a First Care Unit (UPA). It also intends to contribute to the discussion on the history 

and development of the urgency and emergency network in the city of Rio de Janeiro and some of 

the challenges faced by the emergency units in providing such care. We affirm the definition of 

health webs as dynamic webs that go beyond their institutionalized definition to the establishment 

of a live and powerful web that is capable of supporting the attended population on its ways through 

urgency  and  emergency  units  of  the  city.  The  study  is  developed  through  a  methodology  of 

research-intervention,  drawing  cartographies  of  the  First  Care  Unit  from the  narratives  of  the 

workers of the unit and of a ‘guiding patient’. This ‘guide’ reveals the production of care in his ‘live 

web’. Considering the social-affective death of the patient in the health services, we propose the 

method of the Social – Affective Autopsy. This methodological proposal is built from the psycho-

social autopsy, a reconstruction of the physical and mental health status, and social, psychological 

and affective circumstances of the patient through the production of care in the process of health-

disease-care-death  through  the  web  of  the  Unified  Health  Care  System  (SUS).  Revealing  the 

dynamics  and intersections  of  the patient’s  living  web we can understand the singularities  and 

subjectivities of his vision on the production of care. Our objective was to analyze the production of 

care in the Urgent (First Care - UPA) and Emergency Care Units, involving administrators, workers 

and patients. We describe the experiences in the UPA foccusing on innovations in the production of 

health care as seen by the patients,  taking into account the technological tools of health  work, 

mainly the interfaces of soft technology in the urgency and emergency services of the SUS. The 

cartographic  developments  present  the  living  territories  of  the  UPA and  the  multiplicity  of  its 

workers and patients. We present the singularities of health care in urgency and emergency from the 

narrative of the patient-guide’s wife and of female workers of the UPA. Fissures of the health care 

web are revealed, the multiplicity of the existential territory of the patients, and the disputes to  

warrant  the right to health  care.  Innovations in  the field of soft  technologies developed by the 

workers of the UPA are pointed out, as well as their perceptions on the patient schedule regulation 

system (SISREG).  Finally,  the socioaffective death  of  the patient  also enters  in  dispute on the 

production of care, by the health services network that is unable to give a diagnose to the patients 

partner, as well as by his living that is rebuilt with the mediation of faith-based actions and religious 

support groups.

Keywords: Health Care, First Care Unit; Urgency and Emergency Care Web; Guiding Patient; Socioaffective 

Autopsy.
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Apresentação 

No  decorrer  de  meus  estudos  de  graduação  no  bacharelado  em  Saúde  Coletiva  pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e desde a escolha desta formação, busquei horizontes que 

se  aproximam do  campo da  gestão  e  da  produção  de  cuidado.  Mais  especificamente,  procuro 

compreender a produção de saúde e captar as soluções que os trabalhadores da saúde encontram no 

dia-a-dia para cuidar e serem cuidados. 

O enfoque na produção do cuidado é uma tentativa de superar as dificuldades e contribuir 

para melhoria das práticas profissionais. A visão do usuário possibilita expressar o que não é visto 

pelos  gestores,  trabalhadores,  pela  regulação  e  contratos,  mas  sentido  de  forma  diferenciada  e 

perceptível pelos usuários. 

A aproximação com a Unidade de Pronto Atendimento vem do trabalho de conclusão da 

graduação,  em  que  analisei  o  contrato  de  gestão  de  uma  das  unidades,  constatando  a  pouca 

preocupação em relação ao cuidado do usuário.  Além disso,  esta é uma unidade de saúde com 

pouco tempo de  uso  no  sistema de  saúde brasileiro,  poucos estudos e  com grande número de 

usuários atendidos.  

Estas indagações acerca da produção de saúde me levam a querer compreender melhor como 

esta  unidade  se  organiza  e  como  se  sente  quem  necessita  e  usufrui  da  Rede  de  Urgência  e 

Emergência do Município do Rio de Janeiro. 



1. Introdução e Justificativas 

As redes de atenção à saúde e a rede viva

O presente trabalho tem o seu olhar voltado para a Rede de Urgência e Emergência 

(RUE) do Município do Rio de Janeiro, vinculada às políticas e normas das Redes de Atenção 

a Saúde. Aqui, pretendo iniciar uma pesquisa que acompanhe o olhar do usuário na “produção 

do cuidado”  que  lhe  é  ofertado  pela  RUE.  Ao mesmo tempo,  é  fundamental  perceber  e 

desvendar as redes “visíveis” e, também, as “não-visíveis” que influenciam na produção de 

saúde. Para tal, o campo terá inicio em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na cidade 

do Rio de Janeiro. 

A Portaria nº 4.279/2010, do Ministério da Saúde, aponta para a organização das Redes 

de Atenção à Saúde (RAS), como estratégia fundamental para a consolidação do SUS, de 

modo a promover e assegurar a universalidade e a integralidade da atenção, a equidade do 

acesso e a transparência na alocação de recursos. A portaria foi apontada como estratégica 

para superar a fragmentação da atenção e da gestão na saúde e aperfeiçoar o funcionamento 

político-institucional do SUS (BRASIL, 2013).   

A concepção  geral  sobre  redes  de  atenção  à  saúde  tem  origem,  segundo  Mendes 

(2011), no Relatório Dawson, ainda em 1920, tendo diversas adaptações e interpretações em 

sistemas de saúde diversos, como o estadunidense, o canadense e o europeu ocidental. Na 

América Latina, o autor relata que as redes de atenção à saúde são, em geral, incipientes, com 

algumas poucas experiências consolidadas, como a chilena.  

No Brasil,  o Ministério da Saúde (2010), aponta as redes de atenção à saúde como 

“arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, 

que,  integradas  por  meio  de  sistemas  técnico,  logístico  e  de  gestão,  buscam  garantir  a 

integralidade do cuidado” (Idem, 2010).  

A constituição das redes de atenção à saúde busca integrar o sistema pelas linhas de 

cuidado  e  atenção  básica,  fugindo  da  fragmentação  em  atenção  primária,  secundária  e 

terciária. As redes também enfrentam a resistência dos sistemas de saúde, que não se adaptam 

adequadamente  às  necessidades  e  desafios  colocados  pela  população  atual.  Ou  seja,  os 

sistemas  de  saúde  têm muita  dificuldade  de  se  moldar  às  demandas  do  seu  tempo,  são 
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engessados em sua estrutura, e as redes buscam dar maior mobilidade, centrando-se, por sua 

vez, nos usuários e suas comorbidades (Idem, 2011). Na Figura 1, abaixo, podemos perceber a 

mudança  dos  “sistemas  piramidais  e  hierárquicos”  para  as  “redes  de  atenção  à  saúde” 

(MENDES, 2011). 

Figura 1.  A mudança entre os sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de 
atenção à saúde. 

     Fonte: As redes de atenção à saúde. (MENDES, 2011). 

Segundo Mendes (2011), o “centro de comunicação das redes de atenção à saúde é o 

nó intercambiador no qual se coordenam os fluxos e os contrafluxos do sistema de atenção à 

saúde, sendo constituído pela APS (Unidade de APS ou equipe do PSF)”.  O autor sistematiza 

as concepções mais gerais contidas sobre as redes de atenção à saúde, em destaque: 

(...) as RASs como organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de  saúde,  vinculados  entre  si  por  uma missão  única,  por  objetivos 
comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem 
ofertar  uma  atenção  contínua  e  integral  à  determinada  população, 
coordenada pela atenção primária à saúde – prestada no tempo certo, 
no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma 
humanizada  e  com equidade  –  e  com responsabilidade  sanitária  e 
econômica e gerando valor para a população. (MENDES, 2011). 

Esta concepção, sistematizada por Mendes (2011), avança, se comparada à perspectiva 

de rede hierárquica. Contudo, leva em consideração apenas a esfera institucional, o que pode 

criar um distanciamento entre a concepção de rede e o que ocorre para sanar as necessidades 

dos usuários e dos profissionais. 

Assim, compreende-se que, para além da rede institucional protocolar, há uma rede em 

movimento que se constrói no cotidiano do trabalho e não é institucionalizada. Merhy et al 

(2014) mostram que a constituição da rede viva se dá no momento do encontro, na construção 

cotidiana: 
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 As  redes  vivas  têm certas  características  interessantes  de  pontuar. 
Quando o MS fala de rede, ele tem a ideia de uma rede inteira, sólida, 
como se fosse um controle de governabilidade extenso.  Quando na 
verdade,  as redes vivas são fragmentárias e em acontecimento,  (...) 
Essas  redes  vivas  são construídas  nos  territórios  pela  singularidade 
dos  casos.  Isso  significa  que  algumas  redes  vão  servir  para 
determinada  singularidade  de  cuidado,  e  não  para  outras.  Entre  o 
circunstancial  do  singular  e  a  acumulação  do  instituído  tem 
movimento.  Esse  movimento  é  o  interessante  de  acompanhar. 
(MERHY et al, 2014 apud Relatório, 2013). 

Os autores explicam ainda que não é a construção de um projeto terapêutico protocolar 

que garante a rede. O que a garante é levar em consideração a multiplicidade do ser humano, 

principalmente  do  usuário,  compreender  suas  diversas  facetas  e  apoiar  sua  construção  e 

concepção de rede. Desta maneira, procura-se garantir a autonomia do usuário e respeitar os 

arranjos possíveis para subsistência do seu modo de vida, o que algumas vezes pode ser mais 

importante do que os arranjos protocolados, sistêmicos e tutelares ofertados pelos serviços de 

apoio (MERHY et al, 2014). 

Essa discussão torna-se evidente quando o serviço abarca apenas uma das facetas do 

usuário e  não  dá conta  de compreender  sua multiplicidade.  “Quando algum/a  usuário/a  é 

diagnosticado como diabético/a, essa informação sobressai e apaga tudo aquilo que as pessoas 

podem ser além dessa “doença”, como o caso de que esse n-1 é também: mãe ou pai, filho ou 

filha, dançarinos/as, apreciadores de comidas, amantes de música, enfim.” (MERHY et al, 

2014). 

No diagrama proposto por Mendes (2011), falta o que não é formal - a vida - que vai 

além da rede de saúde e de suas conexões intersetoriais. Assim, não leva em consideração a 

existência e os movimentos que coexistem em todas as dimensões vistas e não vistas da rede 

de saúde e  que extrapolam os nós de conexões  dos serviços  de saúde.  Esta  vida,  que se 

articula em existência com redes frágeis e falhas, para além da conduta conhecida pelo serviço 

ou até pela família, está na rua e no movimento. Por isso, para Merhy  et al (2014), a rua 

interessa muito aos profissionais de saúde implicados na produção do cuidado: 

É  essa  rua  que  nos  interessa.  A rua  que  comporta  alegrias,  dores, 
dissabores, desafios. Preenchida por signos e diferentes sentidos, a rua 
é  lugar  de  múltiplos  sinais  que  acabam  sendo  naturalizados  nos 
encontros com as alteridades. De muitas maneiras os sinais que vêm 
da rua nos invadem, porque também somos a rua. Cravados de tensões 
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constitutivas  entre  produção  de  vida  e  morte,  presentificam-se,  no 
cotidiano do andar a vida de todos nós. 

Sentimentos  como  medo,  compaixão,  horror,  desprezo,  piedade, 
generosidade,  interesse,  curiosidade,  todas  essas  afecções  circulam 
entre  nós  sem pedir  licença.  Muitas  vezes,  é  precisamente  a  partir 
desses  sentimentos  que  somos  levados  a  pensar  formas  de 
aproximação e/ou afastamento desses sinais e, consequentemente, da 
forma como entramos em conexão ou não com essas vidas. [...] Os 
trabalhadores da saúde não estão livres dessas afecções, ao contrário, 
muitas  vezes  é  com  base  nelas  que  a  produção  do  cuidado  é 
construída. (MERHY et al, 2014). 

Com isto, a rede esquematizada em protocolos de projetos terapêuticos se afasta da 

realidade. Os usuários são indivíduos únicos e não seguem os mesmos caminhos na vida, têm 

desejos sobre seu tratamento e projetos de felicidade. Ignorar essa potência na construção das 

redes de saúde parece limitar o usuário as poucas possibilidades que os serviços de saúde 

estão preparados a oferecer, como vemos a seguir: 

Nisso,  as  lógicas  reproduzidas  na  maioria  dos  serviços  de  saúde 
operam ainda  em cima  do  campo  das  profissões,  procedimentos  e 
protocolos;  uma  lógica  burocrática  organizacional  a  partir  do 
apagamento da multiplicidade das dimensões e das éticas existenciais 
que perfazem os sujeitos sociais. (MERHY et al, 2014). 

Contudo, para não confundir as coisas, os autores propõem que ampliemos a visão 

sobre as conexões que o usuário estabelece, não as classificando como ações voltadas apenas 

para o campo da saúde, mas para a construção da vida:  

No  entanto,  cabe  destacar  algo  muito  importante:  a  proposta  de 
ampliar  a  visibilidade  sobre  as  inúmeras  produções  de  vida  do 
usuário/cidadão  com  os  vários  encontros  sociais,  culturais  que  ele 
produz para fora do muro, não devem e nem podem ser vistos como 
“projetos terapêuticos do campo da saúde”, com a ideia que seja uma 
“ação de promoção à saúde”, com objeto definido e um conjunto de 
ações para “promover a saúde. (MERHY et al, 2014). 

Estar na vida transcende esta lógica e cria uma disputa entre o usuário, que existe no 

mundo, e os serviços, que muitas vezes estão apenas em si mesmos. Segundo os autores, a 

principal estratégia do serviço é levar o mundo para dentro do serviço, substituindo o mundo 

das experiências pelo mundo da lógica epistemológica e metodológica do campo da saúde. 

Estar  no  mundo  apresenta  contradições  éticas  e  morais  para  as  quais,  muitas  vezes,  os 

serviços não estão preparados, o que aumenta o distanciamento entre usuários e profissionais. 

16



Merhy et al (2014) salientam que, para falar de rede, devemos voltar o olhar para a rede viva 

que  está  em  permanente  negociação  com  o  serviço  e  que  apresenta  um  mundo  de 

possibilidades: 

Entretanto, faz-se necessário ressaltar que os/as usuários/as, enquanto 
redes  de existências,  produzem-se “em-mundos”,  “in-mundizam-se” 
(GOMES e MERHY, org.,  2014),  constituindo certas  formas éticas 
existenciais e certos modos de conduzir, por si, também a produção de 
cuidado, disputando o tempo inteiro com as outras diferentes lógicas 
de  existir,  em si,  e  que  lhe  são  impostas  pelas  instituições.  Os/As 
usuários/as  produzem modos  de  existências  que  são,  muitas  vezes, 
julgados  e  cerceados  pelas  equipes  de  saúde,  e  estas  ficam 
aprisionadas  a  um  modo  de  saber  tão  preponderante,  que  não 
possibilita perceber que certas atitudes, comportamentos, expressões 
são modos de existência, ainda que se apresentem cheios de tensões e 
problemas. Nesse sentido, temos uma dobra que opera a todo instante 
a partir de tensões constitutivas, que põem usuários/as e serviços em 
negociação. As ruas são, entre tantos territórios existenciais, um lugar 
onde as existências atuam e se produzem, como redes vivas. Quando 
usuários/as  adentram  serviços  de  saúde,  junto  de  si  carregam  um 
mundo  de  possibilidades;  muitas  vezes  esvanecidas,  que  como 
apontamos, pedimos para ficar do lado de fora. (MERHY et al, 2014). 

Ficamos  então  com  a  imagem  de  que  os  nós  e  conexões  de  Mendes  (2011)  são 

insuficientes para abarcar a complexidade da vida e sua multiplicidade. Não se trata de negar 

a compreensão deste autor, mas de ampliar sua compreensão para um olhar micropolítico:

Trazer o micropolítico é trazer os lugares onde as existências furam os 
muros  institucionais,  conectando  relações  com  o  fora  que  é 
constitutivo  dos  processos;  processo  este  intensamente  produtor  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, multiplicidades em agenciamento. (MERHY et  
al, 2014). 

Essa expansão da rede de atenção à saúde para uma rede existencial, para os autores, 

tem o objetivo de produzir recursos que ampliem a capacidade de cada um, de maneira que,  

em suas redes existenciais, reinventem a sua existência e potencializem a rede de encontros 

para  enfrentar  os  vários  momentos  da  vida.  Entrar  na  rede  do  outro  possibilita  novas 

interações e fortalecimentos, principalmente com a realidade fora do serviço, com a rua: 

Os sinais que vêm da rua nos convocam a todo instante a um processo 
de desaprendizagem, do já sabido, do já instituído de nossas velhas 
práticas  para  poder  apreender  novas  lógicas  produzidas  pela 
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perspicácia do viver. [...] Mapear a existência e a invenção de espaços 
para fora do muro, nos quais os usuários/as também percorrem em 
suas trajetórias, bem como reconhecer os ditos informais e os sentidos 
que são produzidos neles, é uma boa forma de enxergar o quanto esse 
mundo tem elementos em aberto, não capturados, trabalho vivo em ato 
dependente  e  que  se  expressam como  tensões  e  disputas  pelo  seu 
sentido.  [...]  re-conhecer  a  rua  em  todos  e  as  suas  tensões 
constitutivas,  os espaços do entre.  Entre  as capturas  e  as linhas  de 
fuga, entre a produção de morte e vida, experiências de resistência, 
experiências que abrem passagem para a produção de outras formas de 
andar a  vida,  capazes de trazer para a cena um conjunto de forças 
vitais antes impensadas e, jamais localizadas em um único domínio do 
conhecimento.  Estes  são  alguns  dos  sinais  que  a  rua  tem  nos 
sinalizado  e,  a  partir  deles,  nos  convocado  a  pensar  sobre  as 
referências que temos inventado para sustentar a defesa de vida de 
qualquer um. (MERHY et al, 2014).

Merhy et al (2014) compreendem que a concepção de rede utilizada pelo Ministério da 

Saúde indica uma rede inteira, sólida, com toda sua previsibilidade definida e com alterações 

previstas  apenas  dentro  desta  racionalidade.  Pode  disparar  processos,  contudo,  não  pode 

garantir o cumprimento do que é definido previamente, pois o usuário conectado com outras 

ações (não somente dos serviços de saúde) vai expandindo suas conexões. Complementam 

que “inclusive porque a própria conexão entre as redes, analógicas e hipertextuais (digitais), 

existenciais e institucionais, que ocorrem sem que tenhamos controle absoluto sobre elas, não 

deixa de ser uma questão para as apostas em um território de cuidado específico.” Assim, 

apresentam a ideia de que os/as usuários/as são redes vivas de si próprios: 

Outra discussão que se soma a esta é a ideia de que os/as usuários/as 
são  redes  vivas  de  si  próprios,  estes/as  estão  o  tempo  inteiro 
produzindo  movimentos,  elaborando  saberes,  construindo  e 
partilhando cuidados. Quem pede as redes, na maioria das vezes, são 
os/as usuários/as e a rede não está já dada feito um arcabouço a ser 
preenchido  de  forma  protocolar,  pois  vão  em acontecimento  sendo 
tecidas. (MERHY et al, 2014).

Isso  evidencia  que,  mesmo  aqueles  que  estão  fora  das  redes  instituídas,  fora  da 

cobertura dos serviços ou à margem do padrão social, são produtores de redes e conexões. 

Essa produção de vida “autônoma”, considerada pelos autores como ponto crucial no processo 

de produção do cuidado em saúde, muitas vezes é desqualificada ou anulada “por estigmas ou 

produções  identitárias  universais  que  passam  a  representar  as  existências  e  as  apostas 

terapêuticas.” (MERHY et al, 2014). 
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A assistência à Urgência e Emergência

A assistência à Urgência e Emergência no Brasil teve grande avanço em seu marco 

regulatório a partir de 1999 com a aprovação da normatização do atendimento pré-hospitalar. 

Já como Rede de Urgência e Emergência - RUE, contida na Rede de Atenção à Saúde - RAS,  

a  assistência  à  Urgência e  Emergência deverá realizar-se de forma pactuada entre  as três 

esferas de gestão, permitindo uma melhor organização da assistência, articulando os diversos 

pontos de atenção e definindo os fluxos e as referências adequados (BRASIL, 2013).  

No município do Rio de Janeiro, a rede de urgência e emergência é formada por três 

tipos de unidades: UPA (Unidade de Pronto Atendimento), CER (Coordenação de Emergência 

Regional) e hospitais para grande emergência. Cada uma tem um papel específico na rede 

SUS, com diferentes perfis de atendimento (RIO, 2016). 

Com o intuito de resolver casos de menor complexidade e compensar a superlotação 

das emergências  hospitalares,  foram criadas as Unidades  de Pronto Atendimento (UPA) a 

partir de 2009 (BRASIL, 2013). 

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) são o principal componente fixo da rede de 

urgência pré-hospitalar do país. Em 2013, eram 267 UPAS em funcionamento no país e 874 

UPAs em ação preparatória ou em construção (BRASIL, 2013).  Essas unidades são reguladas 

pela Portaria nº 2648 (BRASIL, 2011a), que redefine as diretrizes para implantação das UPAs 

-  24h e  do conjunto de serviços  de urgência 24 horas  da Rede de Atenção às Urgências 

(RAU), em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. 

Segundo  Machado  et  al (2011),  a  execução  da  política  federal  para  atenção  às 

urgências no Brasil envolveu três momentos de destaque, considerando-se o período de 1998 

a 2009: até 2003, há predomínio da regulamentação; entre 2004 e 2008 há grande expansão 

do SAMU; e a partir de 2009 predomina a implantação do componente fixo da atenção pré-

hospitalar, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA). 

O Ministério da Saúde e a Coordenação Geral de Urgência e Emergência (CGUE) 

propõem que a  RUE (BRASIL,  2011b),  tem a finalidade de articular  e  integrar  todos os 

equipamentos de saúde objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos 

usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna, 

tendo  em  vista  estar  situada  entre  a  Atenção  Básica  de  Saúde  e  a  Atenção  Hospitalar, 
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conforme a define a Portaria nº 342/2013 do Ministério da Saúde, em consonância com a 

Portaria nº1. 600/GM/MS 2011. 

A UPA pode ter as seguintes características e atividades (BRASIL, 2013): inserção nas 

centrais de regulação; cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; 

desenvolvimento  de  atividades  de  educação  permanente;  cobertura  da  atenção  básica  em 

saúde do município-sede  da  UPA 24h;  apresentação de  relatório(s)  de  visita(s)  técnica(s) 

realizada(s) pelo MS, entre o quais o cumprimento do Plano de Ação Regional da Rede de 

Atenção  às  Urgências;  implementação  da  classificação  de  risco;  referência  e 

contrarreferência; protocolos de atendimento clínico, classificação de risco e procedimentos 

administrativos. As UPAs 24h, segundo o Ministério da Saúde 2013 (BRASIL, 2013), têm 

disponibilidade de recursos de acordo com a população coberta, observe no Quadro 1: 

Quadro 1 – Critérios para disponibilidade de recursos segundo Classificação da UPA.   

 Fonte: BRASIL, 2013.

Na  literatura  os  poucos  estudos  sobre  as  Unidades  de  Pronto  Atendimento  estão 

relacionados ao trabalho dos profissionais de saúde. Acosta e Lima (2013), indicam, em uma 

revisão integrativa, a escassez sobre a temática da rede de urgência e emergência em âmbito 

nacional e internacional, principalmente sobre as características dos usuários destes serviços. 

As autoras destacam a importância dos estudos qualitativos. Sem estes, “(...)  não é 

aprofundada a perspectiva dos usuários, seus valores e significados que podem induzi-los a 

procurar  atendimento  repetidamente,  informações  que  apenas  em  estudos  qualitativos  se 
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poderiam obter”. Isso possibilita compreender os desejos e as influências que guiam o usuário 

na rede de saúde, tal como é a proposta aqui. 

Segundo  as  autoras,  pesquisas  internacionais  apontam  que  25%  da  demanda  dos 

serviços de urgência e emergência é relativa aos usuários que o utilizam, no mínimo, quatro 

vezes ao ano. Dentro deste grupo, de usuários mais frequentes, a maioria são idosos, tem pior 

estado  de  saúde,  além  de  grandes  dificuldades  para  atividades  físicas  rotineiras,  níveis 

maiores  de  estresse,  maiores  taxas  de  mortalidade  e  maior  probabilidade  de  internação 

hospitalar, comparados aos usuários eventuais e são classificados com maior gravidade nos 

protocolos de classificação de risco (ACOSTA & LIMA, 2013). 

O  aumento  sucessivo  na  procura  destes  serviços  e  na  quantidade  de  “usuários 

frequentes”  ainda  requer  mais  estudos.  As  autoras  concluem indicando  que  os  “usuários 

frequentes”  percebem  que  seu  problema  de  saúde  é  uma  ameaça  a  sua  vida  ou  a  sua 

autonomia e, por isso, na percepção deles, necessitam de atendimento imediato.” (ACOSTA & 

LIMA, 2013). 

Demonstram ainda, com base nos estudos encontrados, que a agudização de doenças 

crônicas aparece como fator preponderante na utilização repetida dos serviços de urgência. 

Entre  as  queixas  mais  informadas  pelos  usuários  estão  as  relacionadas  a  problemas 

respiratórios,  neurológicos,  psiquiátricos,  circulatórios,  endócrinos  e  gastrointestinais.  Os 

problemas  relacionados à  dor  também foram relatados por  vários  estudos encontrados na 

revisão integrativa. A dor corresponde a 27% da procura dos usuários frequentes, sendo os 

tipos  mais  frequentes,  enxaqueca  e  cefaleia,  dor  abdominal,  mialgias/neuralgias  e  dores 

articulares (ACOSTA & LIMA, 2013). 

 Sobre o perfil do usuário, as autoras Carret et al, 2011, mostram que são indivíduos de 

baixo nível socioeconômico, com tendência a se consultar por conta própria, em horário de 

trabalho, sem diferença entre os sexos, porém com disposição a aumento da utilização entre 

mulheres de 41 a 50 anos. 

Ainda,  segundo  Acosta  e  Lima  (2013),  esse  perfil  mostra  que  é  a  população 

economicamente  ativa  que  tem  necessitado  de  cuidados  de  urgência,  o  que  pode  trazer 

prejuízos no estilo de vida, no cuidado da família e no trabalho com usuários frequentes. As 

autoras divulgam que, em seu estudo, poucos artigos analisaram os aspectos socioeconômicos 
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desses indivíduos. Contudo, algumas pesquisas internacionais analisadas por elas concluem 

que grande parte dos usuários frequentes é financiada pelo governo, o que elas enxergam 

como sinal de “vulnerabilidade” destes frequentadores. Assim, seu estudo compreende que a 

utilização  frequente  de  serviços  de  urgência  é  fortemente  influenciada  por  fatores 

socioeconômicos e pelas doenças crônicas. E propõe que: 

A atenção multidisciplinar contínua e qualificada na rede assistencial 
pode contribuir para a diminuição da utilização frequente dos serviços 
de urgência.  Nessa perspectiva,  é essencial  a comunicação entre os 
serviços  de  urgência  e  de  atenção  primária  e  secundária,  com  a 
formação e pactuação de fluxos de referência e contrarreferência, para 
que o usuário frequente tenha cuidado contínuo. (ACOSTA & LIMA, 
2013).

No Brasil, Carret  et al ( 2011), descrevem a demanda do único (único no período do 

estudo) serviço público de emergência da cidade de Porto Alegre- RS, onde relatam que a 

população  que  utilizava  o  serviço  de  emergência,  comparada  ao  censo  da  região,  eram 

semelhante  entre  os  sexos,  com  maior  concentração  de  idosos,  não  brancos,  sem 

companheiros, com menor escolaridade, fumantes e etilistas. Destes, quase 20% dos usuários 

do serviço haviam utilizado o serviço três ou mais vezes em um ano e 5,9% consultaram-se 

três ou mais vezes em três meses. No estudo, o diagnóstico variou com a idade. Nos jovens 

estava relacionado às lesões por causas externas e nos idosos, relacionado com o aparelho 

respiratório, de acordo com o perfil de adoecimento dos respectivos grupos etários. Contudo, 

ressalta-se  a  alta  quantidade  de  diagnósticos  mal  definidos,  o  quê,  segundo  as  autoras, 

confirma o caráter  provisório  do atendimento  prestado e  reflete  a  pouca  importância  dos 

exames para a precisão do diagnóstico. (CARRET et al, 2011). 

A solicitação de exames aconteceu em 41,6% das consultas e a medicação endovenosa 

em 33,5% das consultas, sendo estatisticamente maior entre os mais idosos. Para as autoras, 

os resultados têm relação com o aumento da expectativa de vida da população, que determina 

o surgimento de doenças complexas. (CARRET et al, 2011). 

Souza  et  al (2010)  constata,  por  meio  de  estudo  em  um  pronto  socorro  de  um 

município do interior  de São Paulo,  que a  maioria de usuários frequentes do serviço não 

utilizava  outros  serviços  de  saúde,  o  que  ressalta  a  dificuldade  do  serviço  de  inserir  os 

usuários na rede de saúde, oferecendo uma assistência fragmentada e descontínua. A escolha 

pelo serviço de emergência, segundo Carret et al (2011), no estudo de Porto Alegre - RS está 
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relacionada  à  escolha  do  usuário  “por  conta  própria”  ou  à  indicação  e  recomendação  de 

amigos e familiares “por sugestão de familiar”, pois estes usuários acreditam que este tipo de 

serviço tem uma condição melhor de resolver o problema e tem maior facilidade de fazer 

exames no momento da consulta. 

No  estado  de  Minas  Gerais,  Oliveira  et  al (2009)  relataram a  dificuldade  que  os 

usuários têm em acessar a rede de saúde do SUS, apesar da compreensão sobre onde deve ser 

a porta de entrada e a hierarquização do sistema, a prática falha desta o faz burlar esta lógica 

de atenção à  saúde.  Os autores  destacam que “(...)  poderíamos dizer  que as  atitudes  dos 

usuários em sua busca por assistência buscam resgatar sua condição de sujeito e de cidadão 

portador de direitos. Ele irá buscar o cuidado de saúde que deseja, nem que para isso ele tenha 

que se deslocar... e esperar... e “lutar”...”. (OLIVEIRA et al, 2009).

Os autores ainda afirmam que a certeza do atendimento no serviço de emergência faz 

com que a espera nos serviços não importe, diferente da incerteza de atendimento na atenção 

básica, pois a acessibilidade, a confiabilidade e a resolubilidade têm se apresentado melhor 

aos usuários nos prontos-socorros e hospitais do que na atenção básica. Conforme o estudo, 

Oliveira  et  al (2009)   compreende  que  os  usuários  entram no  “jogo  das  regras  sociais” 

vigentes nas interfaces dos serviços de saúde e usam sua capacidade para reinterpretá-las, para 

elaborar  estratégias  que  levem  os  cuidados  de  saúde  demandados  da  melhor  maneira, 

definindo onde, quando e como irá aos serviços de saúde. Assim, o que está em jogo não é 

apenas a norma do serviço em produzir cuidado, mas a tensão que se encontra em jogo entre 

as ações do indivíduo e as forças coercitivas das estruturas sociais. 

Sá  et al  (2008) entendem que os sujeitos se ligam ao seu trabalho e às organizações 

não apenas por vínculos materiais, mas, sobretudo, afetivos e imaginários. Desta forma, as 

autoras  elaboram  que  “a  natureza  e  qualidade  desses  vínculos  e  das  interações  entre 

profissionais e usuários dos serviços definirão os limites e possibilidades de solidariedade, 

cooperação e cuidado.” No estudo, as autoras relatam que, na porta de entrada de um hospital 

público de emergência, além do excessivo volume de atendimentos, o que se considera um 

problema de saúde, ultrapassa-se o que os serviços de saúde estão geralmente organizados 

para  reconhecer  e  intervir.  Uma  frase  recolhida  neste  estudo,  “Tudo  bate  na  Porta  do 

Hospital”, aponta para elas a enormidade e diversidade de demandas de diversas ordens às 
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quais os trabalhadores da Porta de Entrada se sentem implicados, mas incapazes de responder 

ou suportar.  

Sá  et al (2008) ainda apresentam dois tipos de demanda frequentes aos serviços de 

saúde de emergência: a busca por medicamentos e por atestados médicos, “essa demanda para 

além de alívio dos sintomas e/ou tratamento das doenças, representa o reconhecimento do 

direito  de  acesso  aos  serviços  e  talvez  também  de  acesso  a  uma  identidade,  dada  pelo 

diagnóstico  da  doença  à  qual  a  medicação  se  destina.”  Compreende-se  desta  forma  a 

extrapolação do tratamento apenas da dor, mas como compreendem as autoras :

Receber  a  medicação  insere  o  sujeito  numa  “rede  de  sentido”, 
representando  uma  possibilidade  de  saída  de  uma  situação  de 
sofrimento social difuso, com o reconhecimento e a nomeação do mal-
estar  e  sua  transformação  em  um  sintoma  ou  patologia  definida, 
mesmo  que  isso  implique  uma  negação  da  origem  social  do 
sofrimento e sua redução a uma dimensão individual. (SÁ et al, 2008).

Isso extrapola o sentido da demanda apenas pela queixa principal, mas se expressa na 

complexa rede de necessidades dos usuários. Tais demandas também são relatadas no estudo 

de Campos & Senger (2014) que apresenta o ponto de vista dos estudantes de medicina e os 

dilemas éticos encontrados nessas demandas em uma UPA no município de Sorocaba – SP. 

Desta maneira, O’Dwyer  et al, 2009, confirmam este panorama, onde é crescente a 

utilização desse tipo de serviço no Brasil e no Mundo: 

 Durante  as  últimas  décadas,  houve  um  aumento  constante  na 
utilização pelo público dos serviços hospitalares de emergência. São 
utilizados  indevidamente  no  nosso  meio,  pois  cerca  de  65%  dos 
pacientes  atendidos  poderiam  ter  sido  atendidos  em  ambulatórios. 
Desses,  36%  não  darão  seguimento  ambulatorial  à  patologia  que 
motivou a procura ao serviço de emergência. O grande acúmulo de 
doentes  nos  serviços  de  emergência  ocorre  tanto  no  setor  público 
como no privado,  tanto no Brasil  como no exterior,  em países  em 
desenvolvimento ou em grandes potências. (O’DWYER et al, 2009). 

Os autores ainda relatam, em seu estudo de 2009, que os serviços de emergência em 

nosso país “funcionam acima de sua capacidade máxima, com ocupação de leitos acima de 

100%,  com  número  insuficiente  de  profissionais,  com  profissionais  sem  treinamento  ou 

reciclagem, com excesso de demanda, com demanda inadequada, com verba insuficiente, com 

gerenciamento precário de recursos, sem leitos de retaguarda e sem planejamento efetivo.” 

Para o autor, os serviços de emergência precisam dar maior segurança ao profissional, com 
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retaguarda de especialistas, leitos de CTI, centros cirúrgicos e de recuperação. A ausência 

destes aumenta a dificuldade de funcionamento dos serviços, principalmente quando coexiste 

falta de estrutura e de organização da rede assistencial.  

Complementam  deixando  claro  que  “a  falta  de  acesso  à  atenção  ambulatorial 

especializada e à atenção hospitalar, com certeza, impacta o atendimento de emergência, que 

passa  a  ser  a  principal  forma  de  acesso  para  especialidades  e  tecnologias  médicas, 

transformando a emergência em depósito dos problemas não resolvidos” (O’DWYER et al, 

2009).

A rede  de  Urgência  e  Emergência  do  município  do  Rio  de  Janeiro  é  composta 

atualmente  (2016)  por  14  Unidades  de  Pronto  Atendimento  (UPA  24  Horas),  5  de 

Coordenação Regional de Emergência (CER), 7 Hospitais de Emergência e 2 Hospitais de 

Pronto Atendimento (Site Prefeitura do Rio, 2016). Esta se complementa e se relaciona aos 

serviços de Urgência e Emergência do Governo Estadual e Federal para fazer a cobertura 

assistencial dos usuários. O município conta também com a oferta de leitos de retaguarda, 

SAMU e o Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI). Este programa, que se  destina 

prioritariamente  a  pacientes  acima  de  60  anos  com  doenças  passíveis  de  recuperação 

funcional e melhora da autonomia, visando à “des-hospitalização”, alcançou em 2011 uma 

cobertura de cerca de um milhão de cariocas (RIO, 2012).  Sobre a rede municipal, o Plano 

Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro 2013 – 2016 complementa que “a estruturação das 

redes de urgência/emergência tem demandado ampliação e oferta de leitos de retaguarda, a 

fim de reduzir a ocupação nas grandes emergências municipais.” (RIO, 2013). 

Um serviço de destaque, por sua mobilidade e integração com a rede, que faz parte da 

RUE, é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – (SAMU). O´Dwyer & Mattos (2012), 

em estudo que expressa a consciência discursiva dos gestores sobre o atendimento integral às 

urgências a partir do componente SAMU, explicam que o serviço foi o primeiro componente 

da Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU- 2003) a ser implantado. O serviço de 

socorro pré-hospitalar móvel é acionado pelo usuário por meio do acesso telefônico gratuito 

pelo número 192, através do qual o usuário solicita atendimento. O SAMU tem a pretensão, 

segundo os autores, de “organizar o acesso aos serviços de emergência hospitalar, ao leito 

hospitalar e à rede de forma mais ampla, propiciando o atendimento integral às urgências em 
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todos os níveis de atenção do sistema.” Para isso, apresenta um componente regulador e um 

componente assistencial. 

Essa  nova  porta  de  entrada  no  sistema,  acionada  por  chamadas  telefônicas,  ainda 

segundo os autores, “recebe demandas geradas pelos vazios assistenciais da rede, expondo sua 

fragilidade”. Além disso, os autores acreditam que este é o nível de atenção à saúde que tem 

maior representatividade no desempenho geral do sistema. Um dos entrevistados relata neste 

estudo que: “O SAMU faz observação do estado de saúde da população e da resolutividade da 

rede de serviços” (O´DWYER & MATTOS, 2012). 

O´Dwyer  & Mattos  (2012),  destacam também que o Estado do Rio  de Janeiro  se 

sobressai  neste  serviço  por  implementar  o  primeiro  SAMU regional  do  Brasil,  seus  dois 

primeiros  SAMU’s  antes  do  restante  do  país,  sendo até  meados  de  2010 exclusivamente 

metropolitanos, além de abrigar dois dos três maiores SAMU’s do país e ter a coordenação 

estadual de urgência sob a gestão da Corporação dos Bombeiros.  

Sobre o município do Rio de Janeiro os autores destacam, ainda, que a desproporção 

de  unidades  hospitalares  em  relação  à  atenção  básica  tem  impactado  a  assistência  às 

urgências:  “Essa  complexa  rede  hospitalar  pública  divide  sua  gestão  entre  o  município, 

estado,  união,  além de  entidades  filantrópicas  e  universidades,  o  que  vem dificultando  a 

integração da rede, assim como a com o SAMU.” Assim, compreendem que a dificuldade da 

regionalização da urgência é  compatível  com a precariedade da regionalização no estado. 

Apesar do destaque na área, apenas em 2009 o comitê gestor de urgências do estado do Rio de 

Janeiro foi implantado (O´DWYER & MATTOS, 2012). 

Os autores concordam que o SAMU é serviço fundamental ao estudo por mostrar as 

articulações das redes de atenção à saúde. Dessa forma, relatam que esse cenário de gestão 

insuficiente  contribui  para o isolamento  entre  os  serviços,  seja  pela  falta  de produção de 

informações  ou  dificuldades  individuais  de  cada  serviço,  que  vão,  aos  poucos,  se 

desvinculando da rede. Um dos usuários entrevistados apresenta uma interpretação para este 

distanciamento: “A informação dos leitos para regulação tem que ser pública e é tratada como 

informação privada da rede hospitalar.” Para O´Dwyer& Mattos (2012), se esta rede não se 

faz de maneira formal, se encontram outros meios: 

Como  instrumento  de  planejamento  e  fortalecimento  das  relações 
entre os diversos serviços, existem as normas produzidas pelo nível 
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central, os mapas de serviços disponíveis e os leitos disponibilizados 
para  a  regulação,  além dos  esforços  de  cada  um.  Se  a  autonomia 
exacerbada contraria as normas, em um cenário de carência estrutural 
e  de indisponibilidade de  recursos  médico-assistenciais,  as  relações 
pessoais  garantem os  fluxos  e  um mínimo de  solidariedade,  senão 
como paciente, pelo menos com o colega médico: ‘A regulação é das 
relações pessoais. Tem que ligar pra cada hospital duas vezes ao dia 
pra saber o que está disponível. Não há cooperação com a regulação, a 
não ser a partir de relação pessoal. A gestão e a regulamentação não 
garantem essa cooperação’. (O´DWYER & MATTOS, 2012).

Esse isolamento, para O´Dwyer & Mattos (2012), gera hostilidade dos hospitais sem 

relação com o SAMU. Os hospitais acreditam que estão atendendo mais porque o SAMU está 

criando uma nova demanda.  Contudo, o SAMU está resolvendo em domicílio muitas das 

demandas  e  levando  às  unidades  usuários  que  antes  não chegavam ao  hospital.  Por  fim, 

relatam  os  principais  problemas  da  rede  apontados  pelos  gestores  entrevistados  sob  a 

perspectiva do SAMU:  

As três categorias indicadas a partir da consciência discursiva desses 
gestores trataram de questões enigmáticas, não só para o SAMU, mas 
para o SUS, como: o empenho normativo não cumprido na prática; o 
baixo  investimento  no  profissional;  a  rede  insuficiente;  e  a  baixa 
integração dos serviços. (O´DWYER & MATTOS, 2012).

Em relação ao contexto das UPAs no Estado do Rio de Janeiro, Lima  et al (2014), 

apontam que o Estado foi pioneiro na sua implementação em 2007, e que, já em 2013, reunia 

o maior número dessas unidades no país. Os autores fazem também uma análise da política de 

implementação das UPAs, a qual acredita ter-se iniciado com a crise da saúde nos hospitais de 

emergência do município do Rio de Janeiro, em 2005, com as divergências entre o Governo 

Federal  e  Municipal,  onde  a  sobrecarga  das  emergências,  a  precariedade  do  atendimento 

municipal e as dificuldades da prefeitura na gestão das ações e serviços de saúde eram o 

centro da crise. A pouca capacidade de acolhimento e resolução da rede básica de saúde do 

Rio de Janeiro,  para Sá  et al (2008), foi  um dos agravantes desta crise, sem precedentes, 

vivida pelos hospitais de emergência do município.  

A UPA, para Lima et al (2014), é uma unidade de instalação rápida e com prestação de 

serviços em áreas de fácil acesso e grande circulação. Seria a possibilidade de avançar na 

política de urgência no estado sem depender dos municípios, mas articulando parceria com o 

governo federal. 
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Assim, em 2007, a primeira UPA no município do Rio de Janeiro é implementada, na 

Maré, e sob a gestão do governo do Estado. Este movimento fica claro quando os autores 

apontam que: 

A política nacional de atenção às urgências teve seu processo inicial 
de regulamentação em 1998. Assim, quando as UPA são implantadas 
no RJ,  já existia um conjunto de diretrizes federais que dispunham 
sobre o tema. Entretanto, a utilização do termo UPA para se referir a 
unidades  pré-hospitalares  fixas  aparece  pela  primeira  vez  na 
normatização federal quase dois anos após a abertura da primeira UPA 
no estado, (LIMA et al, 2014). 

No Período de 2007 a 2008, segundo Lima et al (2014) não há a formulação de uma 

política de atenção às urgências integrada pelos governos. Contudo, ocorre uma expansão do 

SAMU  à  região  metropolitana  do  estado  e  a  implementação  de  20  UPAs,  sendo  15  no 

Município do Rio de Janeiro. No período de 2009 a 2010, a mudança de governo na prefeitura 

do Rio de Janeiro repercutiu na organização da atenção às urgências do Estado.  

Desde o início, esta gestão municipal mostrava como sua marca a expansão da atenção 

básica com as clínicas de saúde da família e a inauguração de UPAs municipais. Segundo os 

autores,  no  entendimento  de  um  gestor  municipal,  “a  atenção  às  urgências  de  baixa 

complexidade  deveria  ser  contemplada  nas  unidades  básicas  existentes  na  capital,  o  que 

demandaria  seu  funcionamento  em  horário  estendido.”  Contudo,  apesar  da  expansão  da 

atenção básica em 2013, ainda eram poucas as com horário expandido, o que se mostrava 

insuficiente  para  tal  intuito.  Dessa  forma,  o  município  trabalhava  com  as  mesmas 

“justificativas do governo estadual para implantação de UPA municipais: a necessidade de 

diminuir as demandas de baixa complexidade nas grandes emergências hospitalares.” (Lima 

et al, 2014).

Lima et al (2014), também apontam que, no período de 2011 a 2012, com os governos 

em conformidade política, houve estímulos para conformação da rede de atenção às urgências 

no  contexto  de  regulamentação  nacional  específica,  momento  também  em  que  quatro 

unidades dos Centros de Emergência Regionais (CER) são inauguradas pela prefeitura no 

município do Rio. Estas unidades de atendimento às urgências, segundo os autores, seriam 

similares às UPAs, mas acopladas a grandes hospitais de emergência, as quais gestores do 

município ainda em 2013 viam com potencial de forte expansão. A saber: 

28



A principal  justificativa  dada  para  a  abertura  desses  centros  foi 
‘desafogar  a  emergência’  e  oferecer  atenção  às  urgências  de 
complexidade  intermediária  de  forma  qualificada.  Os  atendimentos 
prestados  poderiam contar  com a  estrutura  de  apoio  diagnóstico  e 
terapêutico  e  de  especialidades  do  hospital  e  de  mecanismos  para 
transferência de pacientes quando necessário. Os CER também foram 
inaugurados sob gestão das OS. [...] Outra atribuição proposta para o 
CER seria a coordenação do fluxo de atenção às urgências em uma 
dada  região,  porém  reconheceu-se  que  isso  ainda  não  estava 
implantado no início de 2013. (LIMA et al, 2015).

Quadro  2 -  Rede  de  Urgência  e  Emergência  no  município  do  Rio  de  Janeiro  pós-intervenção  do 
governo federal nos hospitais cedidos ao MRJ. 

Ano Acontecimento

2005 Crise nos Hospitais Municipais do Rio de Janeiro. Intervenção do 

Governo Federal, reapropriação dos hospitais municipais ao 

governo federal.

2007 Expansão do SAMU no município com a junção entre

Secretaria Municipal de Saúde e secretaria de defesa Civil

2007 Implementação das primeiras UPAs Estaduais 

no município do Rio de Janeiro

2009 Comitê gestor de urgências do estado do Rio de Janeiro 

foi implantado

2010 -2011 Implementação das primeiras UPAs Municipais no município do 

Rio de Janeiro.

Entram em vigor portarias do MS que priorizam a organização, a 

política e os componentes da Rede de Atenção às Urgências no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria MS/GM N° 

2.395, de 11 de outubro de 2011; Portaria MS/GM N° 1.601, de 7 

de julho de 2011; Portaria MS/GM N° 2.026, de 24 de agosto de 

2011;

Portaria MS/GM N° 1.600, de 7 de julho de 2011; Portaria

MS/GM Nº 2.338, de 3 de outubro de2011; Portaria
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MS/GM N° 2.301, de 29 de setembro de 2011

2012 
Entra em funcionamento a Coordenação da RAU 

no Estado do Rio de Janeiro.

Quatro Centros de Emergência Regional (CER) são implementados 

no município do RJ.

2013 

2014 

2015 Implementação de uma central  única de regulação sob a 

coordenação do Estado. 

Fonte: A autora. 

O crescimento da rede de atenção à saúde no estado e no município (Quadro 2) e o 

preparo para realização dos jogos olímpicos de 2016 propiciaram uma política conjunta entre 

os três entes governamentais, a implementação de uma central única de regulação. Apesar de 

tardia, a decisão firmada em Janeiro de 2015 entre o ministro da Saúde, o governador e o 

prefeito está sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde, com  auxílio técnico de 

todas as esferas de governo.  O objetivo, segundo o Portal Saúde do RJ 2016: “é promover a 

integração e a comunicação entre as unidades federais, estaduais e municipais, para aprimorar 

a qualidade do atendimento à população”. 

O portal da Secretaria de Estado de Saúde ainda esclarece que: 

Antes  a  Central  Estadual  de  Regulação  regulava  apenas  leitos  de 
unidades da rede estadual de saúde e conveniados contratados pela 
Secretaria  Estadual  de  Saúde,  atendendo  a  pacientes  dos  92 
municípios  do  estado,  não  tendo,  porém,  ingerência  em  leitos  de 
unidades municipais e/ou de hospitais universitários. (Portal Saúde do 
RJ, 2016).
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Buscando complementar este panorama, meu estudo será realizado no município do 

Rio de Janeiro, onde desde 1993 a Secretaria Municipal de Saúde se organiza por 10 áreas de 

planejamento (AP), Figura 1. Como critério de escolha sobre a área a ser estudada, optou-se 

por  uma  das  APs  onde  a  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:  “Avalia  quem  pede,  quem  faz  e  quem  usa”,  está 

ocorrendo. Além de apresentar componentes fixos da Rede de Urgência e Emergência, integra 

a rede de atenção à saúde do município. 

Figura 1 – Mapa da divisão do Município do Rio de Janeiro por áreas de 
Planejamento em Saúde, 1993.

Fonte: PMS 2014-2017. Secretaria Municipal do Rio de janeiro, RIO, 2013.

Segundo o Plano Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para 2014 – 2017 (RIO, 2013), 

as  áreas  de  planejamento  contêm  peculiaridades  da  constituição  social  e  histórica  dos 

territórios que afetam a saúde de seus habitantes. 

“A dinâmica de ocupação da cidade e a rede de interações entre as 
Áreas  de  Planejamento,  através  das  atividades  econômicas,  da 
circulação, da mobilidade e da distribuição dos equipamentos públicos 
e privados de saúde, educação e lazer, determinam as características 
de cada região e das formas de adoecimento e mortalidade.” (RIO, 
2013).

Opta-se aqui por não revelar a AP estabelecida, a fim de preservar os sujeitos que irão 

participar da pesquisa.  
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A produção do cuidado 

A produção do cuidado é o trabalho do profissional de saúde em contato/interferência 

com o usuário. Nessa construção, que acontece no ato do encontro, está em disputa o que será 

ofertado ao usuário. O momento do encontro que molda a peculiaridade dos atores e universos 

envolvidos, pois é o autogoverno do profissional que o faz optar por esta ou aquela forma de 

tratamento. Nessa disputa, há linhas de capturas de construções macro e micro políticas que 

tencionam a negociação. Essas capturas podem ser por preceitos religiosos dos profissionais, 

por  construções  protocolares  institucionais  ou  simplesmente  pelos  valores  político- 

econômico culturais capitalísticos.  

Contudo,  há  uma  abertura  para  a  negociação  que  deve  ser 
“construída”. Franco e Merhy (2013) lembram que: 

 (...)  é importante reparar que como este atendimento esta sendo feito em termos do 
processo de “interseção” que a relação trabalhador/usuário representa se, ao negar uma 
assistência, isto é feito como uma simples recusa do usuário ou se esta negociação é 
processada dentro de uma certa lógica “acolhedora” e assistencial ( a qual destacamos 
como sendo,  por enquanto,  aquele espaço intercessor trabalhador/usuário que se abre 
para um processo de escuta dos problemas, para uma troca de informações, para um 
mútuo reconhecimento de direitos e deveres, e para um processo de decisões que pode 
possibilitar  intervenções  pertinentes  e/ou  eficazes,  em  torno  das  necessidades  dos 
usuários finais) (FRANCO & MERHY, 2013, p. 26). 

Dentro dessa disputa entram alguns fatores importantes, como o que se compreende 

sobre  a  necessidade  de  saúde  do  usuário.  Franco  & Merhy  (2013)  compreendem que  a 

produção, consumo e necessidades de saúde têm especificidades muito próprias e que lhes 

dão características um pouco distintas para o processo de trabalho. Atentam também ao fato 

de que, na saúde, o consumo, pelo usuário, se dá imediatamente na produção da ação. Deste 

modo, na produção assistencial se tem a construção de um espaço intercessor entre o usuário e 

o  trabalhador  produtor  do  ato.   Com isso,  o  trabalhador  e  os  usuários  vão disputando a 

instituição de necessidades de formas capturadas ou em capturas do agir. Dialogando com esta 

teoria, Marques & Lima (2007) complementam o debate com estudo que analisa um serviço 

de pronto atendimento em Porto Alegre-RS, em 2003: 

No desempenho da ação, o profissional poderá tanto usar o que já está 
construído,  estabelecido,  como  pode  exercer  a  sua  autonomia, 
construindo novas formas de cuidado em saúde. Sempre existirá um 
espaço de exercício de autonomia do trabalhador, pois o trabalho vivo 
em  ato  pressupõe  a  possibilidade  de  criatividade,  podendo  ser 
explorada para inventar novos processos de trabalho, inclusive para 
aquelas  dimensões  ainda não pensadas.  Mesmo nos processos mais 
arraigados,  sempre há a possibilidade de se formarem fissuras para 
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que seja questionada a lógica estruturada de produção de cuidados, 
podendo, assim, o trabalhador, estabelecer linhas de fuga que ampliem 
a sua atuação e autonomia em prol da satisfação das necessidades do 
usuário. (MARQUES & LIMA, 2007). 

A compreensão da produção do cuidado passa por entender e aprofundar o trabalho em 

saúde. Para Merhy (2013), “o trabalhador de saúde opera em um espaço de ‘autogoverno’ que 

lhe  dá  inclusive  a  possibilidade  de  ‘privatizar’ o  uso  deste  espaço,  conforme  o  modelo 

tecnoassistencial,  sem ter  que  prestar  conta  do  quê  e  do  como está  atuando”.  Este,  aqui 

chamado autogoverno, ou “liberdade” que o trabalhador exerce sobre sua escolha em como 

responder às demandas do usuário acontece no ato da relação entre trabalhador e usuário. É o 

trabalhador em saúde que decide para onde encaminhará o usuário, para o próximo processo 

de trabalho, para outro serviço de saúde ou até se negará assistência.  Merhy (2013) ainda 

salienta que os critérios para estas decisões são muitos e bem variados e que são realizados 

dentro do processo de interseção que a relação trabalhador/usuário representa (FRANCO & 

MERHY, 2013). 

A  constituição  desta  tensão  existente  fica  clara,  segundo  os  autores,  quando  o 

trabalhador usa sua liberdade para, na relação com o outro, decidir sobre seu processo de 

trabalho. Esta liberdade é que lhe oportuniza produzir o cuidado da forma que lhe convém, e 

no momento do encontro com o usuário, agenciado pelos afetos deste encontro, ele define seu 

processo de trabalho. Contudo, esta liberdade está em constante tensão com diversas linhas de 

captura, como as regras, normas e protocolos que são instrumentos da gestão utilizados para 

padronizar e que, ao mesmo tempo, capturam o trabalho vivo.  O que se vê a seguir: 

Estabelece-se então uma tensão que é imanente ao trabalho em saúde, 
onde,  de um lado a  liberdade de agir  se manifesta,  e,  de outro,  as 
formas de captura do trabalho vivo.  Convive-se o tempo todo com 
essa  tensão,  o  que resulta  em processos  de trabalho às  vezes  mais 
criativos, livres, que operam por fluxos entre os próprios trabalhadores 
e usuários, e com formas mais rígidas de controle dos mesmos. Os 
fazeres, as práticas de cuidado, vão assumindo assim configurações 
diferentes  em  espaços  e  tempos  distintos.  Esta  é  a  dinâmica  do 
trabalho  em  saúde,  que  parece  paradoxal,  mas  na  verdade  é  o 
contraditório que se instala como elemento da realidade e inerente ao 
trabalho em saúde. (FRANCO & MERHY, 2013, p. 245) 

Outro  fator  determinante  nesta  produção  é  a  compreensão  sobre  o  trabalho, 

especificamente o trabalho em saúde. Merhy (2013) compreende que trabalho, para Marx,  é a 

práxis que expõe a relação homem/mundo em um processo de mútua produção. “E, assim, o 
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trabalho “produz” o homem, mesmo que este seja a fonte daquele e que em potência, de modo 

virtual, seja o lugar da criação e o momento de existência e expressão do trabalho vivo, em 

atividade”  (FRANCO & MERHY, 2013,  p.  30).  Os autores  compreendem também que a 

produção do trabalho em saúde tem uma dinâmica muito peculiar: 

(...)  o  processo  de  trabalho  em  saúde  é  atravessado  por  distintas 
lógicas instituintes, como qualquer processo de trabalho, aliás. Mas 
nele,  em particular,  o  jogo produção,  consumo e  necessidades  tem 
uma  dinâmica  muito  peculiar,  que  faz  com que  esteja  sempre  em 
estruturação, dentro de um quadro permanente incerto sobre o que é o 
padrão do seu produto final, realizado, e o modo de satisfação que o 
mesmo gera. (FRANCO & MERHY, 2013, p. 50). 

Dentro desta perspectiva, Merhy (2013) conceitua trabalho morto, como o processo em 

que  “aqueles  produtos-meios  que  nele  estão  envolvidos  e  são  resultados  de  um trabalho 

humano anterior.” Complementa, considerando que “apesar de ser produto de um trabalho 

vivo, agora ele é incorporado como uma “cristalização”. Este trabalho morto é ofertado como 

um conjunto  de situações  que entra  comandando uma parte  de sua atividade produtiva e 

criativa.”(FRANCO & MERHY, 2013).

Já o trabalho vivo, o autor conceitua como o trabalho instituinte, que está em ação, 

exercendo com alguma autonomia o uso do que já está dado. “Esse “autogoverno”, por sua 

vez, estará marcado pela ação do seu trabalho vivo em ato sobre o que lhe é ofertado como 

trabalho morto e as finalidades que persegue” (FRANCO& MERHY, 2013). A tensão entre 

trabalho morto e trabalho vivo se dá na relação entre o produtor (trabalhador) e o consumidor 

(usuários) no espaço intercessor. Assim, se relata: 

(...) percebemos que tanto os produtores como os consumidores são 
instituintes  de  necessidades  e  atuam  como  forças  no  espaço 
intercessor  produção/consumo,  expondo  distintamente  suas 
intencionalidades,  “desejos”  necessidades,  processos  de  “capturas” 
que  estejam sofrendo,  etc.  Portanto,  interessa-nos  perceber  que  no 
processo  intercessor  produção/consumo  vai  haver  um  jogo  de 
instituintes  entre  produtores  e  consumidores,  no  próprio  ato  de 
produção,  que  os  opõem em confronto,  nem sempre  conflituoso,  a 
partir  de distintos  formatos  de  necessidades  –  tanto  como carência 
quanto como potência- e, também, de distintas formas de satisfazê-las. 
(FRANCO & MERHY, 2013, p.41).

No que se refere ao trabalho em saúde, os autores trazem também uma reflexão sobre 

as tecnologias que o envolve. Aqui tecnologia não se refere só ao maquinário moderno, mas 
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aos conhecimentos sobre a forma de saberes profissionais, bem estruturados, como a clínica. 

Merhy  (2013)  denomina  que  há  uma  tecnologia  menos  dura  do  que  os  aparelhos  e  as 

ferramentas,  sempre presente nas atividades de saúde,  as chamadas tecnologias leve-dura. 

Compreende-se tecnologia leve-dura,  por um saber que as pessoas adquirem na forma de 

pensar os casos de saúde e na maneira de organizar uma atuação sobre eles. A tecnologia dura 

compreende-se  por  ser  um  saber  bem  estruturado,  bem  organizado,  bem  protocolado, 

normatizado.  Há também uma terceira dimensão tecnológica que o autor  nomeia de leve, 

perceptível na abordagem assistencial do trabalhador junto ao usuário, que se produz através 

de  um  trabalho  vivo  em  ato,  na  relação  destes  indivíduos,  no  encontro,  que,  em  uma 

compreensão micropolítica, o autor relata como:  

(...) isto é, há um encontro entre duas “pessoas”, que atuam uma sobre 
a outra, e no qual opera um jogo de expectativas e produções, criando-
se  intersubjetivamente  alguns  momentos  interessantes,  como  os 
seguintes: momentos de falas, escutas e interpretações, no qual há a 
produção de  uma acolhida  ou não das  intenções  que  estas  pessoas 
colocam neste encontro; momentos de cumplicidades, nos quais há a 
produção de uma responsabilização em torno do problema que vai ser 
enfrentado;  momentos  de  confiabilidade  e  esperança,  nos  quais  de 
produzem relações  de  vinculo  e  aceitação.  (FRANCO & MERHY, 
2013, p. 73). 

Perceber  essas  diferenças  tecnológicas  nos  ajuda  a  compreender  que  elementos  na 

micropolítica afastam ou aproximam o usuário de seu projeto de assistência e da implicação 

do trabalhador  com o usuário.  Segundo  o  autor,  “os  usuários  dos  serviços  de  saúde são 

suficientemente  inteligentes  para  saberem  que,  se  os  trabalhadores  se  mostrarem 

“cumpliciados” com ele, boa parte do que procuram será atingido e, nesse caso, não sentem 

necessidade de buscar uma ilusória segurança, em exames ou procedimentos”(FRANCO & 

MERHY, 2013, p.75). Afirma, ainda, que todos os usuários e até mesmo os profissionais de 

saúde,  quando  se  tornam  usuários,  desejam  que  os  serviços  de  saúde  sejam  “usuário-

centrados”. Marques & Lima (2007) concordam, apontando em estudo, que: “a organização 

científica  dos  processos  de  trabalho,  com divisão  rígida  de  tarefas  e  desvalorização  dos 

conhecimentos e das vivências dos trabalhadores, tem levado à alienação e à consequente 

desrresponsabilização  pelo  atendimento”.  Demonstram isto  também ao  relatar  as  funções 

exercidas pelas enfermeiras neste serviço: 

Há diferença  na forma como as  enfermeiras  organizam o trabalho; 
todas fazem a função de supervisão e gerenciamento, com relação à 
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assistência,  cada  uma  estabelecendo  diferentes  prioridades  no 
atendimento; uma ocupa-se com o apoio e a assistência direta de casos 
agudos e urgentes, atuando na recepção e na triagem, quando chamada 
para  avaliação;  outra  realiza  atendimentos  pontuais  na  assistência, 
circulando  em  vários  locais  de  atendimento,  a  terceira  circula  por 
todos os âmbitos, sendo a que estabelece relações mais acolhedoras e 
de inclusão do usuário no centro do cuidado. (MARQUES & LIMA, 
2007).

As autoras concluem ainda que essa: 

fragmentação e segmentação das ações separam o trabalhador do seu 
produto,  acarretando atos esvaziados de sentido e com consequente 
desrresponsabilização  do  trabalhador  pelo  cuidado  prestado.  O 
resultado da alienação é o descaso e a desumanização no atendimento, 
com  consequente  diminuição  da  resolutividade.  (MARQUES  & 
LIMA, 2007).  

Merhy (2013) apresenta assim um dos principais parâmetros para a análise do modelo 

assistencial.  Busca compreender como a assistência se constitui a partir da expressão que a 

tecnologia  leve  opera  no  sistema de  saúde,  observando suas  relações  de  conduzir  ou  ser 

conduzida pelas tecnologias. Inclusive,  procurando solucionar o problema da conquista de 

autonomias. 

Complementa que,  “quando há o domínio dos interesses organizados em torno das 

tecnologias duras, os processos de trabalho estão mais comprometidos com o uso desta forma 

de  tecnologia  do  que  com  os  problemas  de  saúde  que  devem  enfrentar.”  (FRANCO  & 

MERHY, 2013, p.76). Este modo de operar a assistência por produção de procedimentos é a 

mediocrização da prática clínica, da tecnologia leve, além de encarecer as ações em saúde.  

Contudo, a aposta é que os modelos assistências sejam centrados na hegemonia da 

tecnologia  leve  sobre  as  demais,  com  a  tarefa  de  acolher,  responsabilizar,  resolver  e 

autonomizar, construindo uma gestão partilhada e pública, onde haja um compromisso efetivo 

com a defesa da vida do usuário. Para o autor, esta se inicia e se constitui dos encontros: 

É  no  lugar  do  encontro  entre  os  trabalhadores  dos  serviços  e  os 
usuários, onde está a riqueza e a intensa atividade do cuidado. Como 
uma  malha  que  é  tecida  com  grande  energia,  cruzam-se  saberes, 
fazeres e construção de linhas de cuidado que atravessam o dia a dia 
de uma Unidade ou de uma Equipe de Saúde. (FRANCO & MERHY, 
2013, p.111). 
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A assistência baseada nas tecnologias leves é que projeta uma construção conjunta do 

usuário  e  trabalhador  para  a  consolidação  do  autocuidado  do  usuário  e  da  permanente 

transformação do trabalhador. Segundo Franco & Merhy (2013), a produção do cuidado, além 

de complexa e de teor subjetivo, tem relação direta com as potências humanas. Potências que 

teriam como “força de propulsão” o “desejo” de um projeto de saúde coletiva, solidário e 

respeitador das “múltiplas formas de vida”. Com isto, os autores elaboram que a produção do 

cuidado se dá por: 

uma complexa trama que tem como protagonista sujeitos individuais e 
coletivos, carregados de certas intencionalidades e impulsionados por 
subjetividades, que os fazem operar no campo social (MATUS, 1996), 
definindo suas relações, produzindo os cenários para a construção do 
cuidado. Esses cenários vão estar vinculados a diferentes objetivos, 
interesses e redes de relações sociais, que como constitutivas do modo 
como  se  produz  o  cuidado,  operam  em  distintos  níveis,  porém 
fortemente  a  partir  da  micropolítica  desenvolvida  no  âmbito  da 
produção do cuidado, definida em muitos sentidos pelos processos e 
pelas tecnologias de trabalho. (Idem, 2013: 112).  

Uma análise focada nesta produção de cuidado pode revelar elementos diferentes, ou 

mesmo,  que  passariam  despercebidos  em  modelos  unicamente  quantitativos,  ou 

macroanalíticos.  Busca-se,  dessa forma, dar voz e sentido à compreensão que os usuários 

elaboram de sua vivência no sistema de saúde brasileiro.  Ainda mais, quando sabemos a 

relevância dos dados para os processos de avaliação e implementação de políticas públicas. 

Os autores chamam a atenção para o fato de que “a soma dos profissionais centrados 

não dá conta do vazamento que as lógicas que habitam a produção do cuidado contêm.” 

(FRANCO & MERHY, 2013, p.257). Desta maneira, este estudo tem o intuito de expressar o 

modo  de  agir  do  trabalho  vivo  na  rede  de  urgência  e  emergência.  Seguindo  esta  ideia, 

aprofunda-se a busca de elementos que ajudam a analisar a produção do cuidado: 

O desdobramento desta busca de ferramentas que possam expressar 
este  modo  de  agir  do  trabalho  vivo  em  ato  pôõ-nos  diante  da 
possibilidade de operar, de um lado com ”instrumentos analisadores” 
que podem viabilizar  a compreensão dos processos  gerenciais  e  de 
trabalho,  nas  suas  concomitâncias  com os  modos  de  “captura”  do 
trabalho  vivo  em ato,  que  se  expressam em definidos  modelos  de 
atenção  e,  de  outro,  ao  mesmo  tempo,  como  uma  dobra  daqueles 
instrumentos,  com “dispositivos  analisadores”  que  permitem,  como 
ferramentas/tecnologias  de  gestão,  uma  intervenção  nos  espaços 
gerenciais por viabilizarem um agir nos processos, seja de formulação 
de  projetos,  como  campo  de  construção  de  intencionalidades  dos 
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sujeitos, seja de decisão sobre a direcionalidade de políticas, ou nos 
processos  de  operacionalização  e  institucionalização  das  mesmas 
políticas. (FRANCO & MERHY, 2013, p. 67). 

A complexidade desta produção pode ser compreendida também em suas irradiações 

nas relações de trabalho e da vida para as redes de assistência em saúde, tema de interesse 

deste estudo:  

O  cuidado  em saúde  ocorre  por  trabalho  que  se  dá  em fluxos  de 
conexões, este é o aspecto fundante da ideia de redes rizomáticas que 
atravessam as linhas de cuidado. Estes fluxos são desenvolvidos pelo 
próprio  trabalho  dependente  do  trabalho  vivo  e  do  protagonismo 
destes sujeitos nos cenários do cuidado. Estes aspectos,  que são da 
subjetividade presente nos encontros por onde ocorre o trabalho, vão 
informando que há uma dimensão subjetiva na produção do cuidado, e 
é necessário considerá-la sempre que se estiver discutindo gestão do 
trabalho em saúde. (FRANCO& MERHY, 2013, p. 247). 

Marques & Lima (2007) entendem que essa articulação entre as tecnologias também 

pode ser visualizada na disputa ao acesso aos serviços de saúde, inclusive no que se diz a 

vocação protocolar do serviço: 

Constatou-se que é frequente a população usuária utilizar a porta da 
urgência, não só para os casos agudos, mas também, de forma eletiva, 
para complementar os atendimentos das Unidades Básicas de Saúde e 
das Unidades Especializadas.  Também é frequente,  no discurso dos 
trabalhadores,  que  a  utilização  indevida,  nos  casos  eletivos, 
descaracteriza a missão de atendimento de urgência, o que coloca o 
usuário em uma situação de ter que justificar a sua necessidade para 
ser atendido. (MARQUES & LIMA, 2007). 

Outro elemento que estas autoras nos trazem é que: “Por vezes é o vigilante quem faz a 

primeira  abordagem do cliente,  na entrada  do serviço,  fato  esse também identificado por 

outros estudos da Saúde”. O que dialoga com Merhy (2013) quando afirma que: 

desta visão que temos de tecnologia em saúde, podemos afirmar que de uma maneira ou 
de outra, todos os trabalhadores de saúde fazem clínica, sendo esta o campo principal no 
qual  operam  as  tecnologias  leves,  como  articuladoras  das  outras  configurações 
tecnológicas. (FRANCO & MERHY, 2013, p.73) 

Desta forma, entende-se a dimensão em que estas tecnologias extrapolam os protocolos 

para a vida, onde a produção do cuidado se entrelaça e também se elabora pela rede de apoio à 

vida. 
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Sobre o dia-a-dia  de um serviço de pronto atendimento,  Marques  & Lima (2007), 

concluem que uma recepção falha aos usuários comprova que a centralidade do atendimento 

não é a pessoa e suas necessidades, mas a diminuição da demanda, o que afeta a criação de 

encontros e compreensão das singularidades do usuário e, consequentemente, a assistência a 

ele prestada, bem como a sua saúde. 

Essa  lógica  de  produção  de  cuidados,  também  faz  com  que  os 
trabalhadores tratem o indivíduo apenas pela doença, de tal forma que 
todos são atendidos da mesma maneira, sem que os fatores sociais, 
econômicos, o sofrimento físico e psíquico, singulares a cada pessoa, 
sejam  valorizados  e  façam  parte  do  atendimento.  (MARQUES  & 
LIMA, 2007). 

Desta maneira, compreender os fatores que influenciam a produção do cuidado pela 

perspectiva do usuário é um elemento importante para continuar a compreensão do impacto 

da tecnologia leve na vida do usuário. Este é um dos desafios deste estudo. 

Integralidade e seus agenciamentos à produção do cuidado

Um analisador destes fatores é o princípio da integralidade em saúde, a visão integral 

do sujeito, que remete a um cuidado também integral, que, no momento da assistência e da 

produção do cuidado, extrapola os protocolos e se volta para o campo das tecnologias leves, 

na busca  de  diversas  formas  de  se  produzirem  respostas  ao  sofrimento  manifesto.  Para 

Mattos( 2009), é o sofrimento que dá sentido às práticas do cuidado em saúde. “O sofrimento 

é algo inerente à vida humana, como o são o cuidado e os esforços para reduzir e evitar”. 

Sendo também da vida humana estes esforços nas relações da sociedade.

Sobre  o  principio  da  integralidade  que  também traz  contornos  éticos  e  estéticos  à 

metodologia deste estudo, Pinheiro (2008), a aponta como finalidade da produção de uma 

cidadania do cuidado quando se refere ao ato de cuidar integralmente e que se constitui nas 

práticas de saúde e em seus eixos político-organizativos, na potencialidade de formulação de 

inovações de atenção aos usuários no SUS. Apontamentos que Mattos complementa: 

A ‘integralidade’ como fim na produção de uma cidadania do cuidado 
se dá pelo modo de atuar democrático, do saber fazer integrado, em 
um cuidar que é mais alicerçado numa relação de compromisso ético-
político de sinceridade,  responsabilidade  e  confiança entre  sujeitos, 
reais, concretos e portadores de projetos de felicidade. Entende-se o 
sujeito como ser real, que produz sua história e é responsável pelo seu 
devir.  Respeita-se  o  saber  das  pessoas  (saber  particular  e 
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diferenciado),  esses  saberes  históricos  que  foram  silenciados  e 
desqualificados, que representam uma atitude de respeito que possa 
expressar  compromisso  ético  nas  relações 
gestores/profissionais/usuários. (MATTOS, 2009).

Desta  forma,  apoia-se  na  compreensão  da  integralidade  em  saúde  e  na  potência 

inovadora  das  produções  subjetivas  do  cuidado  em  saúde  para  apoiar  tal  metodologia. 

Destacando-se também a potência do usuário como guia do seu itinerário terapêutico por meio 

de sua rede viva, e as marcas, reflexões que deixa no serviço e na sua comunidade dentro de 

sua  complexidade  de  territórios,  existências  e  de  possibilidade  de  inovações  no  cuidado. 

Assim, se aposta na compreensão da dor e do sofrimento, mesmo que ainda não alcançada, 

como apontamentos que compõem o centro da atenção à saúde e o sistema de saúde na busca 

da centralidade das ações na produção do cuidado em uma proposta usuário-centrada, como 

apontam Franco & Merhy (2013). 

Por outro aspecto, essas inovações são necessárias para que o modo de organização dos 

serviços de saúde funcione, não gerando ou favorecendo situações que levem ao sofrimento 

do usuário, nem de seus familiares ou dos profissionais que atuam junto ao seu caso. Assim, 

Mattos (2009) aponta que é de fundamental importância a compreensão dos usuários, também 

sujeitos  de  saber,  de  práticas  que  não  levem  ao  seu  sofrimento  e  ao  daqueles  que  são 

assistidos pelo sistema de saúde. O autor esclarece:  

Pelo que foi exposto, é claro que não é aceitável que, por exemplo, o 
modo de organização dos serviços gere ou agrave por ele mesmo o 
sofrimento. Caberia buscar estratégias que, por levarem em conta as 
razões das pessoas e suas estratégias de busca dos serviços de saúde, 
não produzam barreiras e nem deixem sem alguma forma de resposta 
o sofrimento das pessoas. Sobre isso, cabe registrar que conhecemos 
ainda muito pouco sobre o sofrimento provocado por nossas práticas 
de cuidado e pelos  nossos  arranjos  dessas  práticas.  Um esforço  de 
analisar as trajetórias das pessoas e seus dramas nas relações com os 
serviços e profissionais de saúde pode alimentar nossos esforços de 
instituir novos arranjos e novas práticas. A velha tensão entre ampliar 
o acesso e  transformar as práticas e  as  instituições  de saúde segue 
atual.  Não  basta  garantir  o  acesso  universal  e  igualitário  aos 
brasileiros.  As práticas de cuidado devem estar fortemente voltadas 
para  dar  a  resposta  ao  sofrimento  das  pessoas  ou  para  evitar  esse 
sofrimento.  É  esse  o  desafio  de  um SUS  mais  humano.  É  esse  o 
desafio de todas as políticas que se voltem especificamente para as 
transformações das práticas. (MATTOS, 2009).

Esta  percepção  também é  a  que  se  empenha  neste  estudo  ao  buscar,  na  Autópsia 

Socioafetiva,  elementos  que  dialoguem com a  rede  viva  do  usuário.  E,  como central  no 
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diálogo de novas práticas dos serviços, em que o mesmo colabora com a identificação de 

práticas  que  gerem ou não sofrimentos  para  os  mesmos  e  para  sua rede.  A partir  dessas 

afetações,  dos  territórios  existenciais  e  das  subjetividades  apresentadas  pelos  familiares  e 

amigos  do  usuário  falecido  na  rede  e  dos  profissionais  de  saúde  da  unidade  de  pronto 

atendimento  que  estiveram diretamente  ligados  a  ele,  que  vamos  discutir  a  produção  do 

cuidado na rede de urgência e emergência e o papel da integralidade no SUS.

 Relevância da proposta para o âmbito da Saúde Coletiva 

As  redes  de  Atenção  à  Saúde  procuram contribuir  para  a  melhoria  do  acesso  e  a 

qualidade do atendimento e trabalho em saúde. Este estudo busca auxiliar a gestão em todos 

os níveis de trabalho (do profissional ao gestor, do usuário ao educador) na compreensão da 

práxis do trabalho em saúde. 

É necessário expor  as  dinâmicas de produção do cuidado que estão para além das 

normativas, ou da operação da gerência administrativa, e que torna visíveis mecanismos de 

produção do cuidado que acontecem em ato e não são vistos, mas produzem grandes efeitos 

para a saúde do usuário, seu projeto de felicidade, o trabalho do profissional e a condução do 

trabalho em saúde.  Em termos já destacados pela pesquisa da RAC (2013):

Esta criatividade que se reflete, muitas vezes, em inovações, devem 
ser apropriadas pelo sistema de gestão, como forma de potencializá-
las, mas só o serão se houver um sistema de pesquisa que aumente os 
graus de liberdade e segurança aos coletivos de trabalhadores, para 
que estes se sintam à vontade para produzir soluções no cotidiano dos 
serviços, deliberar, ativar nos outros a potência que cada um traz, de 
agir para o cuidado em saúde. (RAC, 2013).

Ou, tal como aponta Franco & Merhy:

(...)  pensar  a  mudança  de  um  processo  institucional  sempre  nos 
posiciona  diante  de uma situação de alta  complexidade,  e  que não 
basta possuirmos o controle de uma receita para a ação, com técnicas 
puramente  administrativas,  mesmo  considerando  (e  com  o  que 
concordamos)  que  deter  o  controle  das  tecnologias  para  realizar 
intervenções em organizações, que visam à mudança de processos de 
trabalho,  seja  um  componente  importante  e  básico  da  "caixa  de 
ferramenta” dos  grupos envolvidos.  Mas,  sem dúvida,  isto  não é o 
suficiente. (FRANCO & MERHY, 2013, p. 51). 
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2. Objetivos 

Analisar a produção do cuidado na Rede de Urgência e Emergência, envolvendo os 

gestores, trabalhadores e usuários no Município do Rio de Janeiro. 

2.1. Objetivos específicos 

Descrever as experiências na Unidade de Pronto Atendimento, componente da Rede 

Atenção  às  Urgências  e  Emergências  -  RUE  do  SUS,  com  foco  para  as  que  indiquem 

inovações no modo de produção do cuidado pelo olhar do usuário.  

Descrever  a  produção  do  cuidado  em  saúde  da  Unidade  de  Pronto  Atendimento, 

tomando como base o processo de trabalho na sua constituição como território de tecnologias, 

nos seus vários formatos: duras, leve-duras e leves. 
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3. Materiais e Métodos 
Entendemos que o método é sempre uma opção ética, 

estética e política do próprio pesquisador.
(FRANCO, 2015).

O primeiro desafio proposto para este  estudo é compreender  a matriz analítica e a 

dimensão da micropolítica na pesquisa em saúde. O desafio posto não está apenas em saber 

como se  conforma o  serviço  ou  a  rede  de  saúde,  mas  onde se  estabelece  a  disputa,  em 

especial, a tensão, entre usuários e trabalhadores na produção do cuidado em saúde.  

Importante perceber onde se estabelece a disputa dos usuários na construção de suas 

necessidades de saúde. Esta tensão se apresenta no espaço intercessor, onde a liberdade e a 

captura  do  trabalho  por  linhas  de  capturas  (linhas  capitalísticas,  biomédicas,  e  etc.)  que 

circundam a vida e os processos de trabalho em jogo. A análise que aqui procuro desenvolver 

não busca apenas sair do geral para o específico, mas compreender os encontros e desejos na 

produção do cuidado em saúde. (FRANCO & MERHY, 2013).

Para elucidar  esta  produção de cuidado é necessária  uma metodologia que permita 

interação com o campo e os espaços relacionais onde a subjetividade se apresenta. Com isto, 

foram utilizados, dentro da perspectiva da abordagem qualitativa, artigos de referência para a 

temática,  para  caracterização  do campo e  da  rede  de  atenção  à  saúde além da  “autópsia 

socioafetiva” como aposta metodológica. 

Um dos pressupostos do método de análise sugerido é estar aberto aos acontecimentos 

em campo, tendo em vista que o cuidado é gerado no espaço relacional e em ato. “A ideia 

central é que o fato de não ter uma ideia prévia do que se vai encontrar, e indo aberto à 

realidade, às afecções do outro e do meio onde se realiza a pesquisa, torna possível que haja 

descobertas e questões não pensadas até então.” (FRANCO, 2015). 

Aproveito ainda para abordar que a estética deste estudo tem inspiração, embora não se 

aprofunde, nas disputas acadêmicas, descoloniais e feministas apontadas por Lélia Gonzáles 

(1984) e Chela Sandoval (2000).  (GONZALES, 1984; SANDOVAL, 2000).
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“Autópsia Socioafetiva”

“O termo autópsia deriva do grego clássico αυτοψία que significa "ver por si próprio", 

composto de αυτος (autós, "si mesmo") e ψις (ὄ ópsis, "visão")”1. Ao considerarmos que o 

corpo é um organismo formado por um conjunto de órgãos, e também por afetos, e estes se 

produzem na relação com o meio social,  imaginamos que o estudo de alguém já falecido, 

requer uma autópsia que consiga tomar para si, como objeto, a produção deste corpo na sua 

integridade. Sendo assim, nos insipiramos na ideia de autópsia psicossocial para compor o 

conceito de “autópsia  socioafetiva”,  que  seria  o  estudo de  um corpo considerando que o 

mesmo é produto e produtor do meio social e dos afetos do qual ele é capaz, mesmo após a 

sua morte. 

A  metodologia  aqui  desenvolvida,  portanto,  tem  como  referência  a  autópsia 

psicossocial,  que surge  da  tentativa  de  reconstruir  ou compreender  motivações  de crimes 

pouco  esclarecidos. Welang  (2012),  lembra  que  através  desta  expressão,  estabelecida  por 

Shneidman  no  final  dos  anos  cinquenta,  “pode-se  compreender  os  aspectos  psicológicos 

envolvidos em uma morte específica.” Ainda sobre as compreensões iniciais deste método 

Welang (2012) acrescenta que: 

A autópsia psicológica nasce como um procedimento para assessorar 
médicos  forenses para classificar  com maior  precisão o registro de 
suicídio (ato de se matar intencionalmente) no certificado de óbito. 
Rapidamente  torna-se  um  procedimento  aceito  e  muito  utilizado. 
Entretanto, por tratar-se de uma estratégia de avaliação complexa, que 
carecia de um modelo de procedimento estruturado, e na ausência do 
objeto em estudo, a vítima, alguns estudiosos entenderam que tanto o 
informante (familiares,  amigos,  médicos, etc.) quanto o profissional 
entrevistador  poderiam  estar  potencialmente  vulneráveis  a 
tendenciosidades. (...). (WELANG et al, 2012).

Dentro do estudo aqui desenvolvido,  essa perspectiva conserva grande sinergia, tendo 

em vista que a potência de vulnerabilidade vista pelos autores como algo negativo aqui se 

desenvolve como positivo, ampliando o campo de afetações entre pesquisador e aqueles que 

também desenvolvem a pesquisa e construindo as narrativas e elementos a serem analisados 

no estudo. A autora ainda complementa os fatores históricos e a consolidação do método: 

Então, a autópsia psicológica é uma estratégia utilizada para delinear 
as  características  psicológicas  de  vítimas  de  morte  violenta,  sendo 

1 Rothenberg, Kelly (2008). «The Autopsy Through History». In: Ayn Embar-seddon, Allan D. Pass (eds.). Forensic Science. 
Salem Press. p. 100; citado em https://pt.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3psia (acesso em março de 2017).
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utilizada durante o curso de uma investigação de morte, para auxiliar a 
determinar o modo de morte de um indivíduo, especialmente em casos 
duvidosos. Com o passar do tempo, este recurso, que muito auxiliou a 
médicos  legistas  e  profissionais  da  área  do  direito  penal  e  cível, 
passou, também, a contribuir  na corroboração e/ou identificação de 
novos  fatores  de  risco  e  correlatos  sociodemográficos  do  suicídio. 
(WELANG et al, 2012).

O método da autópsia psicológica busca compreender casos duvidosos e a necessidade 

dos profissionais de saber o que colocar na declaração de óbito, o que converge com o caso 

estudado ao refletir fatores sociodemográficos e afetivos, tanto do usuário, quanto daqueles 

que  participaram  e  construíram  seu  itinerário  terapêutico,  além  dos  diversos  territórios 

existenciais que habitavam. Assim, a metodologia aqui proposta busca ampliar e aprofundar a 

compreensão da morte violenta para a morte que pode ser violenta ao ponto de tensionar e 

criar desconforto e inquietações à rede viva do usuário. 

No Brasil, o estudo sobre idosos suicidas, elaborado por Cavalcante et al (2012), em 

estudo multicêntrico de uma rede nacional de pesquisadores, apresenta o método de autópsias 

psicológicas e psicossociais, fazendo uma reconstrução biográfica da saúde física, mental e 

das  circunstâncias  sociais  do  idoso  e  por  meio  de  coleta  de  narrativas  que  buscam 

compreender fatores de proteção e prevenção ao suicídio. Este estudo também aponta "que ao 

invés de buscar a validade e a confiabilidade, como se faz em estudos quantitativos, deve-se 

verificar o rigor, a qualidade e a credibilidade do instrumento e do método, tanto em termos 

de  conteúdo  (consistência),  quanto  em  termos  dos  procedimentos  para  replicá-lo 

(aplicabilidade)." Aborda também a utilização de um roteiro semiestruturado extenso e inclui 

a  proposta  de  um  Genograma  (que  ao  final  o  autor  relata  ter  sido  pouco  usado). 

(CAVALCANTE et al, 2012).

 Para Welang (2012), o estudo multicêntrico das autoras Fátima Cavalcante e Maria 

Cecília  Minayo  (2012)  tem  pertinência  científica,  clínica  e  social,  possibilitando  a 

implementação de ações para a prevenção do suicídio em idosos, além de destacar “pistas 

diretas e indiretas relacionadas ao comportamento letal que estava por ocorrer, esclarecendo a 

intenção e o papel do falecido em relação à sua própria morte.” Demonstra-se, assim, para o 

presente  estudo  de  riscos  à  saúde  por  afetações  de  sua  rede  viva,  haver  muitos  sinais 

indicativos de riscos na história de vida e no comportamento das pessoas autoras de atos fatais 

autoinfligidos,  o  que  também  leva  a  buscar  compreender  a  “singularidade  de  fatores 

envolvidos nesta complexa situação.” (WELANG BSG et al, 2012).
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Para as autoras, na proposta de autópsia psicossocial, a metodologia elabora-se junto 

aos familiares próximos dos idosos que cometeram suicídio. Na proposta metodológica de 

Autópsia  Socioafetiva,  aqui  desenvolvida,  busca-se  reconstruir,  a  partir  da  rede  viva  do 

usuário, quem era este ao caminhar na vida e em suas relações sociais e afetivas diante do 

mundo de territórios existenciais. Neste estudo em particular, atento a um recorte desta rede 

viva, que se encontra em alguns profissionais estratégicos mais afetados pelo caso na unidade 

de pronto atendimento,  vale  observar  que  a  rede de  urgência  e  emergência do município 

mostra-se transversal à rede viva do usuário e é nesta que aprofundo o estudo. Com isso, a 

narrativa chave do estudo é a da companheira de vida do usuário.   

Este  estudo,  retrospectivo,  reconstitui  o  status  da  saúde  física  e  mental  e  as 

circunstâncias  sociais  do  usuário-guia  a  partir  de  entrevistas  com familiares,  informantes 

próximos ao usuário  e  profissionais  de saúde,  sendo esta  uma estratégia  para  delinear  as 

características  sócio-afetivas  do  usuário,  por  meio  de  uma  reconstrução  narrativa  de  sua 

história  psicossocial  e  afetiva,  o  que  permite  uma  visão  integrada  sobre  as  dimensões 

biológicas,  psíquicas,  históricas,  sociológicas  e  principalmente  afetivas  do  indivíduo  em 

questão. 

O roteiro semiestruturado para a entrevista com a companheira do usuário que faleceu 

foi  inspirado no instrumento  elaborado por  Cavalcante  et  al (2012).  Instrumento  que  foi 

submetido a processos de críticas para seu aperfeiçoamento e avaliação do rigor e consistência 

e apoiado por extensa revisão bibliográfica,  com pretensão de validação do método.  Para 

elaboração do mesmo, os autores, entre outros estudos, utilizaram o estudo de Werlang & 

Botega (2003) sobre a autópsia psicológica em caso de suicídio, inspirado principalmente nos 

fatores  precipitantes  e  estressores,  na  motivação e  na  intencionalidade  do  caso.  Contudo, 

salientam que a ferramenta não se restringe apenas aos parâmetros psicológicos, somando, às 

entrevistas,  outras  estratégias  que  permitam  triangular  perspectivas  individuais,  grupais, 

contextuais e sociais. Por fim, Werlang & Botega (2003) propõem um roteiro de entrevista 

semiestruturada para estudo da autópsia psicológica em caso de suicídio. (CAVALCANTE et  

al, 2012).

Tendo  em  vista  estes  estudos  e  o  desenvolvimento  do  instrumento  elaborado  por 

Cavalcante et al (2012), e ainda em consideração à diferenciação entre o rigor metodológico 

expresso pelos autores e a proposta de pesquisa de intervenção aqui instituída, utilizamos este 
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como eixo  para modificações.  Aqui,  o  familiar  do usuário  pode apresentar  dentro de  sua 

matriz analítica,  aquilo que lhe faz mais sentido ao elaborar a  narrativa sobre o processo 

saúde-doença-cuidado-morte  de  seu  ente  querido.  Para  isto,  nos  inspiramos  nas  questões 

norteadoras  do  roteiro  da  autópsia  psicológica  e  psicossocial  utilizada  pelos  autores, 

adaptando  a  parte  2  e  buscando  narrativas  mais  livres,  nas  quais  o  entrevistado  também 

participa da decisão do que abordar sobre o usuário-guia. (CAVALCANTE et al, 2012).

 Outra questão importante, nesta correlação entre os métodos para a análise do suicida 

e dos usuários do SUS e que tensiona a rede de urgência e emergência é a complexidade da 

dor e do sofrimento. Para as autoras Cavalcante FG & Minayo MCS (2012), em seus estudos,  

“chama a atenção o modo como a dor e o sofrimento físico desempenham papel importante na 

fragilização  do  idoso  e  no  desencadeamento  do  suicídio,  associada  ao  agravamento  de 

transtornos físicos.” Esta associação pode ser transposta a outras doenças, no entanto, revela-

se a compreensão da visão de que este sofrimento não é apenas do indivíduo, mas que tem 

centralidade no sistema de saúde, como no seu princípio da integralidade. O que corrobora a 

discussão que Mattos (2009) apresenta sobre a integralidade quando elabora que ela pode nos 

oferecer uma chave para reconceitualizar a qualidade que aspiramos para o sistema de saúde: 

Independentemente de seus múltiplos sentidos, integralidade tem a ver 
com  a  recusa  às  formas  de  reducionismo,  a  começar  pelo 
reducionismo de sujeitos a objetos. Nesse sentido, reconhecer que as 
práticas de cuidado são necessariamente intersubjetivas, e que devem 
se  pautar  por  uma  perspectiva  dialógica  para  a  determinação  das 
necessidades de ações e serviços de saúde em cada situação, tanto de 
grupos  como  de  pessoas.  Diálogo  que  necessariamente  se  faz  no 
contexto concreto dos modos de andar a vida desses grupos sociais e 
dessas pessoas. (MATTOS, 2004a, 2004b, 2009 e 2011). 

Ainda no que tange  ao sofrimento,  Mattos  (2009),  aborda  que  este  leva  sentido  e 

corrobora com a disputa pela produção do cuidado e com a visão integral do sujeito, mesmo 

no momento da assistência,  mostrando a importância do princípio da integralidade e seus 

agenciamentos  à  produção do cuidado.  Elaboram-se assim,  aspectos  que  vêm se somar à 

análise de reestruturação produtiva proposta por Merhy & Franco (2013) por uma atenção à 

saúde voltada para o campo das tecnologias leves. Mattos (2009) complementa: 

Integralidade, no sentido evocado no texto constitucional, sugere que 
as  ações  e  serviços  devem  se  esforçar  ao  máximo  para  evitar  o 
sofrimento,  mas que  não podem permitir  que esse  esforço se dê  à 
custa da incapacidade de dar resposta ao sofrimento manifesto. É ele 
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que dá sentido às práticas do cuidado em saúde. (...).  O sofrimento é 
algo inerente à vida humana, como o são o cuidado e os esforços para 
reduzir  e  evitar.  O  sofrimento  tem  várias  origens.  Uma  das 
características do conhecimento médico que, de certo modo, organiza 
atualmente  as  práticas  de  cuidado,  é  a  capacidade  de  conhecer  os 
sofrimentos atribuíveis a doenças. Conhecimento esse que permite, em 
alguns casos, intervenções que se antecipam à vivência concreta do 
sofrimento atribuível à doença. O conhecimento sobre as doenças faz 
sentido  na  medida  em  que  ele  abre  a  possibilidade  de  sucessos 
práticos  na sua superação.  Contudo,  o  sofrimento  atribuível  a  uma 
doença,  tal  como  vivido  pelas  pessoas,  não  se  dissocia  dos 
estreitamentos  no  modo  concreto  de  andar  da  vida.  Portanto,  para 
produzir sucessos práticos, não basta identificar a doença e mobilizar 
os  dispositivos  técnicos  que  permitem  seu  controle.  Há  que  se 
contextualizar esse sofrimento e as consequências da aplicação dos 
dispositivos técnicos no modo de andar a vida concreta do sujeito que 
sofre, ou que pode vir a sofrer em consequência da doença. Por sua 
vez,  o contexto concreto de cada encontro entre  uma pessoa e um 
profissional de saúde também é fundamental para que se produza um 
cuidado  integral,  pois,  conforme  as  características  específicas  do 
contexto  desse  encontro,  a  articulação  entre  propostas  voltadas  a 
responder ao sofrimento manifesto e ao sofrimento antecipado pelo 
conhecimento precisará ser distribuída no tempo, distinguindo-se as 
ofertas imediatas de dispositivos de intervenção e a oferta a ser feita 
no futuro. (MATTOS, 2009)

3.1. Sujeitos da Pesquisa 

A centralidade no usuário

A pesquisa aqui desenvolvida teve como perspectiva o olhar da produção do cuidado 

elaborado pelo usuário, tendo em vista este como sujeito dessa produção e também como 

mobilizador de inovações na atenção à saúde, o que dialoga com o proposto por Pinheiro et 

Martins (2011) quando relatam que:

A centralidade no usuário se revelou como uma categoria motriz para 
o desenvolvimento de novos caminhos analíticos que tivessem como 
horizonte  de  estudo  a  construção  de  critérios  e  indicadores  de 
avaliação das ações de saúde mais porosos à participação do cidadão. 
(PINHEIRO & MARTINS; p.30, 2011).

Desta  forma,  optou-se pela  abordagem do usuário-guia,  a  fim de compreender  seu 

itinerário terapêutico e as saídas não vistas e não instituídas na rede formal de assistência a 

urgência  e  emergência  do  município.  O  usuário-guia  contribui  de  forma  relevante,  ao 

desvendar os caminhos que o usuário faz dentro das redes de serviço de saúde ou fora dela pra 

suprir suas necessidades, revela sua rede viva. O conceito de usuário-guia pressupõe que este 
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tem um conhecimento próprio que pode ser compartilhado com a pesquisa.  Nestes casos, 

pretende-se acompanhar um usuário-guia, que deve desejar participar da pesquisa e que será 

eleito no campo durante o desenvolvimento da pesquisa.  

Usamos,  então,  o  usuário-guia  como  uma  das  possibilidades  para 
colocar em análise a produção do cuidado. Pensem... não é simples 
estudar o cuidado, já que ele é produzido em ato, e, como fruto do 
trabalho em saúde, também é consumido em ato. Vamos, então, atrás 
de  vestígios...  Neste  caso,  tomando  o  usuário  como  principal 
referência. (EPS em Movimento, 2014). 

Tendo em vista a proposta metodológica da Autópsia Socioafetiva, se aposta aqui na 

construção  dessa  mesma  análise  proposta  pelo  usuário-guia.  Contudo,  com  as  marcas  e 

reconstruções de afetações e subjetividades que seus familiares, no caso deste estudo, sua 

companheira, relata os territórios existenciais por onde perpassaram durante o processo saúde-

doença-cuidado-morte. 

Além do segmento usuário, outros sujeitos que operam na produção do cuidado na 

unidade de pronto atendimento também participaram como sujeitos da pesquisa, apresentando 

suas narrativas sobre o usuário-guia e a  função do seu trabalho na unidade relacionada à 

produção de cuidado. Entre os trabalhadores que ofereceram maior contato ao usuário-guia e 

demonstraram desejo em participar do estudo, estavam a gestora da unidade e trabalhadores 

da assistência,  da regulação e da limpeza da unidade que compõem a rede de urgência e 

emergência do município. 

Apresentação dos sujeitos da pesquisa

A fim de não tratar  os  sujeitos  como apenas  participantes  deste  estudo de caso,  e 

compreendendo  a  multiplicidade  que  cada  um  apresenta  em  cada  momento  do  estudo, 

prescinde nominá-los. Com isso, cada narrativa ganha mais que uma função de trabalho na 

unidade de pronto-atendimento ou lugar na vida do usuário. Aposta-se aqui na subjetividade e 

na multiplicidade destes sujeitos de múltiplos territórios e nas considerações éticas de não 

identificação  da  pessoas.  Assim,  propõem-se  outros  nomes  aos  sujeitos  implicados.  Para 

ilustrarem e iluminarem o estudo, os nomes foram pensados de acordo com a personalidade e 

com as origens dos nomes que estes têm: 
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Usuário-guia: Sr. Sorriso

Não o conheci fisicamente, mas todos que me relataram partes de sua multiplicidade, 

não conseguiam deixar de falar sobre suas brincadeiras e sorriso.

Companheira do Usuário: Sra. Felicidade

Conheci disposta,  mesmo na dor, a mostrar os caminhos percorridos no sistema de 

saúde e sempre apontando para horizontes onde pudesse vislumbrar felicidade.

Coordenadora da Unidade: Sra. Reluzente

O encontro com a Sra. Reluzente ocorre na abertura do campo, na minha apresentação 

ao serviço. A proposta do nome não é só por conter o significado do nome real da mesma, mas 

também por ter vivenciado a capacidade desta de emitir luz aos outros. Iluminar o que precisa 

ser feito, dando a devida direção, o que ocorre também neste projeto ao construímos juntas o 

percurso para reconhecimento do campo.

Assistente Social: Sra. Protetora

Poderia falar do papel fundamental da assistência social na UPA. No momento em que 

se está mais fragilizado, ter uma profissional que oriente e ajude a garantir os direitos é um 

papel fundamental para o vínculo e para a produção do cuidado. Junto a isso, uma profissional 

que escuta e tem afetos carinhosos sobre o sofrimento, é protetora de todos nós. Em diversos 

encontros e idas à UPA também foi na sala da assistência social  que me senti acolhida e 

protegida da dinâmica pragmática da unidade.

Administrativo da Regulação: Sra. Prosperidade

Os primeiros encontros,  além de serem carregados de sorrisos e gargalhadas,  eram 

também de saber aguardá-la enquanto dava  encaminhamento ou atenção a algum usuário. Era 

preciso ajudar a evoluir os casos, seja no corredor, na saída da UPA, no leito... Ou ajudar a 

resolver  um  problema,  porque  os  casos  tinham  que  prosperar.  Atenta  a  tudo,  mas 

principalmente ao que poderia fazer para a pessoa melhorar sua condição, seja ela um mau 

humor matinal, um absurdo da conjuntura política, uma necessidade urgente de exame ou uma 

vaga de internação. 
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Técnica de Enfermagem: Sra. Eficiência

Difícil era conseguir conversar com ela sem que estivesse realizando nenhuma outra 

tarefa, nem que fosse a de se alimentar, durante o lanche da tarde no refeitório da UPA. Sabe 

tudo o que ocorre na unidade, leva suporte e ainda tem a incrível habilidade de humanizá-lo, 

com seus diálogos e atenção precisa às necessidades dela e do outro. 

Auxiliar de Limpeza: Sra. Escuta 

Quando a pessoa tem a capacidade ou percepção de escutar o outro no olhar. Pode se 

tornar invisível para alguns, mas sabe o valor fundamental de seu trabalho e o faz diante da 

necessidade do outro, com uma grande escuta sobre o outro e o mundo.

Definição das Fontes e Instrumentos de Pesquisa 

Entendendo  que  os  sujeitos  implicados  na  pesquisa  podem  contribuir  com  sua 

experiência para a indicação e identificação de fontes de dados, esta será produzida no campo 

em ato e compartilhada com os atores envolvidos. Com isto, busca-se corresponder a critérios 

locais  para  definição  das  fontes  e  mesmo  os  instrumentos  a  serem  usados  na  pesquisa, 

seguindo de perto, algumas das orientações já expostas no Projeto de Pesquisa RAC Nacional: 

Estamos  neste  caso  admitindo que as  experiências  de  produção do 
cuidado não se repetem da mesma forma de um lugar a outro, mas elas 
ganham contornos específicos porque ganham dinâmicas próprias em 
cada lugar, e sofrem a interferência das equipes que trabalham estes 
mesmos programas, que também têm uma forma singular de operar no 
trabalho. (...) A pesquisa compartilhada ganha assim, na diversidade, 
uma  riqueza  de  detalhes  e  maior  complexidade,  mas  traz  para  o 
conhecimento requisitos específicos de fabricação do cuidado em cada 
lugar, oferecendo um conhecimento complexo a ser processado pelas 
áreas técnicas posteriormente. (RAC Nacional, 2015).

Caixa de ferramentas 

Tal  como  já  citado  anteriormente,  as  ferramentas  apresentadas  à  pesquisa  têm 

abordagem qualitativa e procuram entender os caminhos da produção do cuidado, assim como 

o que influencia, direciona e motiva seus traços para visibilizar as redes de suporte.   

Este olhar para o campo busca deslocar o pesquisador do olhar interpretativo único e 

trazer à tona a matriz analítica dos sujeitos personagens da pesquisa. Procura-se então, não 
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codificar com pressupostos da cultura do pesquisador, mas sim, se trazerem as narrativas do 

campo e, se possível, a descrição do campo e da cultura que o interlocutor apresenta. Abaixo, 

identifico as principais ferramentas utilizadas: 

Caderno de  campo: onde o pesquisador  apresenta  suas  impressões  sobre o campo, 

sendo as anotações referentes à pesquisa e o pesquisador ao mesmo tempo.  A imersão com o 

caderno de campo aconteceu durante todo o desenvolvimento da pesquisa. Como referencial 

metodológico  para  esta  ferramenta  foi  utilizada  a  cartografia,  uma proposta  com postura 

antimétodo.  (CARMEM  et  al 2012;  FERIGATO  &  CARVALHO,  2011;  ROMAGNOLI, 

2009).

 Para isso, como material, utilizei um caderno de bolso para ida ao campo e o aparelho 

celular com recurso de bloco de notas. Vale acrescentar que, em muitos momentos, os relatos 

que realizei no celular foram menos invasivos ao campo. Mas, ao escrever pequenas palavras 

no caderno, um dos médicos do plantão me interrogou: “O que você está escrevendo aí?!” - , 

claramente incomodado. Com isso, acredito que valha considerar quais materiais podem ser 

melhor utilizados e aceitos no campo onde será realizado o estudo.

Narrativas: 

A construção das narrativas baseou-se em entrevistas com roteiros semiestruturados, 

em que o interlocutor coloca seu discurso livremente, trazendo o que é mais relevante para 

ele, o que por si só é um importante elemento de análise, além do próprio conteúdo do seu 

discurso:

A construção do usuário-guia está baseada em diferentes narrativas: 
das equipes de cuidado, do usuário, de familiares e de outras pessoas 
que  integram  a  rede  de  relações  do  usuário,  do  prontuário,  entre 
outras. Certamente essas narrativas não serão homogêneas. Cada uma 
nos apresentará diferentes planos de produção do modo de existência 
do usuário. (EPS em Movimento, 2014). 

Assim, os sujeitos da pesquisa trazem diferentes narrativas sobre o mesmo problema, o 

que  permite  observar  os  efeitos  das  representações  e  as  causas  que  contribuem  para  a 

constituição da subjetividade na produção do cuidado.  

A coleta das narrativas aconteceu por meio de entrevistas a cinco trabalhadores da 

unidade  de  pronto-atendimento  e  à  companheira  do  usuário-guia.  Para  isso,  utilizei  um 
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gravador de áudio. As entrevistas com as profissionais da unidade contaram com a enfermeira 

e coordenadora da unidade, uma técnica de enfermagem, uma assistente social, uma auxiliar 

de limpeza e uma assistente administrativa, responsável por suporte na regulação dos usuários 

para  outras  unidades  e  pelos  questionários  de  satisfação  dos  mesmos.  Essas  entrevistas 

aconteceram em diversos locais da unidade,  na sala da coordenação, na sala da assistente 

social,  no  consultório  e  na  sala  vermelha.  Todos  os  ambientes  foram  utilizados  sem 

comprometer a assistência aos usuários e sem a sua presença. Três entrevistas ocorreram no 

mesmo dia, devido à oportunidade e às disponibilidades dos sujeitos a serem entrevistados. 

Como roteiro semiestruturado (ANEXO), utilizei perguntas relacionadas ao trabalho destas 

profissionais na unidade e uma pergunta comum a todas sobre quem era o usuário-guia para 

elas.

Duas destas profissionais pediram para enviar as perguntas por  WhatsApp,  antes da 

entrevista, para se preparem, o que fiz e acredito ter dado mais segurança às mesmas sem 

comprometer o conteúdo e, sim, ampliando o vínculo de confiança e a sua  disposição em 

cooperar com o estudo.

Realizei duas entrevistas com a companheira do usuário-guia, em que usei eixos para 

abrir  a  discussão  que  dialogam com a  “autópsia  socioafetiva”  (ANEXO).  Além destes,  a 

metodologia proposta à autora da narrativa deu seus contornos. De acordo também com a 

afetação produzida pelo encontro, elementos da vida desta, antes de conhecer o usuário, e do 

momento em que se realizou a pesquisa foram fundamentais para a compreensão de quem ela 

foi enquanto sujeito implicado na disputa da produção do cuidado do usuário guia do estudo, 

no caso, o Sr. Sorriso.

Entrada no campo:  

 A entrada no campo da Unidade de Pronto Atendimento, como relatado anteriormente 

na apresentação, abrange diálogos com a construção do meu trabalho de conclusão de curso, 

quando analisei o contrato de gestão de uma unidade de pronto atendimento do município. No 

entanto,  com esta influência e participando da pesquisa de Redes Temáticas de Atenção à 

Saúde no Sistema Único de Saúde: “Avalia quem pede, quem faz e quem usa”, identifiquei a 

possibilidade de abordar o tema da rede de urgência e emergência nesta pesquisa nacional, da 

qual  este  estudo  também  faz  parte.  Por  isso,  juntamente  com  membros  dessa  pesquisa 

nacional,  entramos  em  contato  com  a  superintendência  de  urgência  e  emergência  do 
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município  e  em  diálogo  com  estes  verificamos  a  Unidade  de  Pronto  Atendimento  mais 

oportuna para o desenvolvimento do estudo. Foram levadas em consideração para esta escolha 

as áreas programáticas do município onde a pesquisa nacional RAC estava se desenvolvendo 

e, destas áreas, aquelas onde estudantes do programa de pós-graduação estavam elaborando 

também suas  pesquisas  relacionadas  à  pesquisa  nacional.  Outro  critério  ainda  levado  em 

consideração foi a opinião do superintendente, que indicou a unidade onde a pesquisa foi 

realizada, como um bom lugar para campo, devido à presença de diversas redes no território 

de abrangência e por se tratar de uma unidade de pronto atendimento acoplada à Clinica da 

Família e Centro de Atenção Psicossocial. Assim, após estes diálogos com a superintendência 

de Urgência e Emergência do Município do Rio de Janeiro, apresenta-se a unidade com maior 

relevância para a pesquisa.

Ao chegar à UPA, a coordenadora da unidade já me esperava, pois havia recebido um 

e-mail  da  superintendência  autorizando  e  recomendando  a  minha  entrada  no  campo. 

Apresentei a pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a gestora 

da unidade e iniciamos um diálogo sobre o desenvolvimento do trabalho. Nessa negociação, 

abordei minha disponibilidade de ida ao campo e os interesses referentes aos objetivos do 

estudo. A mesma me apresentou as regras de convivência e o vestuário adequado para circular 

na unidade.  A fim de poder  circular  por  todos os  espaços  da unidade,  a  coordenação da 

unidade me disponibilizou um armário para guardar meus pertences e me autorizou também a 

almoçar com os profissionais no refeitório, o que facilitou diversas conversas bem como a 

escolha dos profissionais-chave para a gravação das narrativas. Ela planejou junto comigo as 

diversas idas à unidade e em qual setor eu ficaria, além de me apresentar aos profissionais 

mais implicados com a dinâmica de trabalho da unidade, os quais, em sua maioria, foram 

participantes das entrevistas.

Esta entrada na UPA foi cercada de simbolismos a partir do momento em que, como 

profissional de saúde, tive que andar de jaleco, sem anéis, brincos e/ ou outros acessórios e 

com o cabelo preso. Essa entrada, por si só, já ressignifica a maneira de se agir dentro da 

unidade, onde as paredes brancas e metalizadas compõem-se com o ar-condicionado gelado e 

uma voz computadorizada indica o consultório onde ocorrerão os atendimentos. A entrada 

com o jaleco causou certo desconforto, tanto pela maneira de me portar dentro dele, como 

pela  maneira  que  as  outras  pessoas  passaram a  me  identificar.  Tornava-me,  ao  portá-lo, 

alguém com potencial para mediar situações de entrada na unidade e/ou passar informações. 
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Ao  passar  das  idas  ao  campo,  o  jaleco  já  compunha  o  ambiente  e  o  corpo  de 

pesquisador ao ponto de esquecer-me de tirá-lo para entrar no refeitório. Lembro aqui também 

que  apenas  os  estudantes  usavam  jalecos.  Todos  os  trabalhadores  da  UPA  utilizavam 

uniformes  completos  que  só  eram retirados  ao  término  do  expediente.  Além disso,  cada 

profissional utilizava uniforme de acordo com a formação. Médicos, enfermeiros e assistente 

social  usavam  uniformes  de  cores  diferentes  e  outros  profissionais,  como  os  técnicos 

administrativos, não utilizavam uniforme. Após duas idas a campo, sendo apresentada e me 

adequando  às  linguagens  e  comportamentos  da  unidade,  iniciei  as  abordagens  junto  aos 

trabalhadores e observações mais elaboradas.   

Aproximação aos trabalhadores da UPA: 

Dentro da dinâmica deste serviço de 24 horas de urgência e emergência, cada momento 

é valioso e a atenção é redobrada. Apesar de haver momentos de descontração, a qualquer 

momento pode surgir um caso grave em que a atenção deve ser redobrada. Além disso, os 

profissionais ficam em constante pressão pra cumprir os protocolos e evitar erros que gerem 

malefícios à saúde dos usuários. Nesse ambiente de estresse e tensão permanentes, o diálogo 

acaba  acontecendo  de  maneira  truncada  ou  com  diversas  interrupções,  levando  em 

consideração os horários em que estive no campo, durante a parte da manhã e da tarde. Em 

todos os horários havia demanda, alguns dias menos, outros mais, mas havia muitas pessoas 

que  procuravam  a  unidade  para  receber  orientações  sobre  onde  tomar  vacinas,  ou 

apresentando demandas relacionadas a outros serviços de saúde ou assistência social. 

Neste cenário, e como combinado com a coordenadora da unidade, primeiro observei o 

desenvolvimento do trabalho, anotei as primeiras percepções e dúvidas no caderno de campo 

ou nas notas do celular (o que muitas vezes parecia mais discreto do que as anotações no 

pequeno caderno de campo) e no momento oportuno desenvolvia diálogos e questionamentos 

para compreender melhor os aspectos da unidade, da rede e compreender quais deles criavam 

mais  dificuldade  na  produção  do  cuidado  para  os  trabalhadores  e  qual  seria  um  caso 

emblemático sob estes aspectos. 

Em  certos  momentos,  a  intensidade  da  vivência  e  a  quantidade  de  informações 

articuladas  pareciam  não  deixar  chegar  ao  objetivo,  contudo  acredito  que  o  perfil  dos 

profissionais da unidade, com muita clareza e objetividade sobre o que é necessário ser feito, 
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contribuíram para seguir  os  objetivos  deste  estudo,  sem deixar  de agregar  conhecimentos 

sobre cada esfera da unidade e sua importância para a assistência à saúde do usuário. 

Após  explicar  o  intuito  da  pesquisa,  busquei  junto  àqueles  trabalhadores  que  se 

mostravam mais dispostos a participar da pesquisa e mais implicados com os processos de 

trabalho  na  unidade,  conhecer  algumas  narrativas  de  casos  de  usuários  que  passaram na 

unidade  e  tensionaram  à  rede  de  urgência  e  emergência.  Nestes  diálogos,  em  meio  aos 

intervalos das consultas, corredores, almoço, lanche da tarde, reunião da comissão de óbito, 

preenchimento  de  planilhas  e  prontuários  eletrônicos,  diversos  casos  foram  relatados. 

Contudo,  um era relatado com mais  afetação dos  profissionais,  pelo vínculo criado pelos 

trabalhadores, pelo pouco tempo a que havia saído da unidade quando iniciei a pesquisa e pela 

complexidade do caso. 

A partir  deste ponto,  continuei a entrar em cada ala da UPA, mas com o interesse 

também  de  saber  mais  detalhes  sobre  esse  caso.  Eram  poucos  os  profissionais  que  não 

conheciam ou não lembravam alguma característica deste usuário neste estudo. Isto posto, 

recolhi algumas informações pertinentes ao caso e em reunião com o orientador deste estudo, 

decidimos que ele seria o usuário-guia. 

O falecimento do usuário, visto inicialmente como uma dificuldade para interagir sobre 

a sua perspectiva na produção do cuidado, tornou-se uma aposta instigante para a perspectiva 

da metodologia da autópsia socioafetiva. Assim, já afetada pelo caso, por seu impacto nos 

profissionais  da  unidade,  procurei  a  coordenadora  da  unidade  buscando  autorização  para 

convidar os familiares do usuário a participarem do estudo.

Aproximação com os Familiares do usuário Guia: 

Oh, pedaço de mim
Oh, metade exilada de mim

Leva os teus sinais
Que a saudade dói como um barco
Que aos poucos descreve um arco

E evita atracar no cais

(Pedaço de Mim, Chico Buarque de Holanda)

Após conversa com a coordenação da unidade e com os profissionais que mantinham 

maior  proximidade  com  o  caso,  consegui  o  contato  dos  familiares  e,  junto  a  estes 

trabalhadores, identifiquei qual seria a melhor abordagem na aproximação com eles. Dentre 
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três  contatos  de  familiares  (pai,  mãe  e  companheira),  os  trabalhadores  da  unidade  me 

recomendaram  entrar  em  contato  com  aqueles  que  frequentavam  mais  a  unidade  e 

participavam das decisões sobre o tratamento do usuário-guia. Destacaram-se assim a mãe do 

usuário e sua companheira. 

O primeiro contato com ambas aconteceu por  contato telefônico,  o  que,  apesar  da 

insegurança dessa abordagem e mediante a possibilidade de ter pouco tempo para explicar 

toda a pesquisa e solicitar sua participação, funcionou. Na primeira abordagem com a mãe 

não tive sucesso, e precisei retornar a ligação em três momentos diferentes. Quando ela me 

retornou  a  ligação  e  consegui  explicar  o  intuito,  ela  recusou-se  a  participar.  Agradeci  a 

atenção e não retornei mais, o que deixa claro os percalços para realizar esta metodologia e 

estudo. Trata-se de um tema muito delicado e que, infelizmente, por ser um caso que tensiona 

a  rede,  também  possivelmente  tensiona  os  familiares  do  usuário  e  gera  sofrimento  aos 

mesmos.  Com  isto,  me  perguntava  diversas  vezes  qual  a  melhor  palavra,  abordagem  e 

momento para falar do assunto e como este estudo também poderia colaborar para amenizar o 

sofrimento daqueles que aceitaram participar. 

A primeira ligação realizada para a companheira do usuário guia foi muito animadora, 

ela, após minha breve apresentação se colocou a disposição para um dialogo maior sobre a 

pesquisa  e  marcamos  um  encontro  em  frente  à  UPA.  Conversamos  um  pouco  sobre  a 

pesquisa, sobre como conhecer e conversar com as pessoas tendo em vista a violência da 

cidade  do  Rio  de  Janeiro,  sobre  as  minhas  implicações  pessoais  no  estudo  e  sobre  os 

sofrimentos que ela teve no acompanhamento do processo saúde-doença-cuidado-morte do 

usuário.  Após este diálogo,  apresentei  o TCLE e combinamos um próximo encontro para 

gravar suas narrativas. 

A abordagem da narrativa, como mencionada pela EPS em Movimento (2014) esteve 

voltada para coleta de suas impressões sobre a produção do cuidado durante o tratamento do 

usuário-guia antes de seu falecimento.  

Um encontro entre o trabalhador de saúde e o usuário, incluindo todos 
os  outros  encontros  que  atravessam  esta  relação:  com  outros 
profissionais,  com a família,  com outros  serviços  de saúde,  com o 
bairro, etc. Encontro de encontros... Porém, trata-se de uma narrativa 
produzida  que  tem  como  referencial  o  usuário;  é,  portanto,  uma 
descrição usuário centrada. (EPS em Movimento, 2014). 
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Linguagens Virtuais

Dentre as ferramentas metodológicas utilizadas para a entrada no campo, destaca-se a 

utilização de mensagens de internet pelo celular, em especial através do aplicativo WhatsApp, 

que, vale ressaltar, não estava no projeto inicial do estudo, mas que teve centralidade nesta 

aproximação para a consolidação no trabalho de campo. Apesar de novidade para este estudo, 

essa ferramenta de comunicação já  está inserida no serviço da unidade de pronto atendimento 

tanto  da  maneira  informal,  quanto  protocolar,  pois  existe  um  grupo  no  aplicativo  dos 

trabalhadores da unidade onde se informam os casos mais graves que chegam à unidade, 

havendo um monitoramento 24 horas do que lá ocorre. Assim, quando o sinal de Wi Fi da 

unidade não funciona, geram-se problemas na comunicação e no processo de trabalho. Além 

disso, é também por esta ferramenta que se comunicam a troca de plantão, a organização de 

um aniversario surpresa no refeitório, etc. Foi também por meio deste aplicativo de celular 

que os trabalhadores da unidade e eu ficamos sabendo do falecimento do usuário-guia do 

estudo. 

Estava no acolhimento, quando o enfermeiro verificou suas mensagens neste grupo de 

trabalho,  recebeu  a  notícia  e  comentou-a  comigo.   A ferramenta  modifica  o  tempo  de 

interação, a quantidade de informação e a demanda de trabalho recebido, além de fortalecer 

um território existencial onde estes profissionais de saúde estão em permanente trabalho. 

A entrada no campo foi composta de diversas comunicações virtuais. Inicia-se com o 

e-mail que a superintendência de urgência e emergência do município enviou à coordenadora 

da  unidade  autorizando  minha  entrada  ao  campo.  Posteriormente,  vou  à  unidade  me 

apresentar e, de posse do contato de celular da coordenadora da unidade, inicio uma conversa 

pelo aplicativo. É neste que vamos consolidando as conversas, combinando onde ficarei em 

cada  espaço da  unidade,  tirando dúvidas  e  dando a ela  feedbacks sobre  a  vivência.  Essa 

ferramenta de comunicação aproxima a ponto de ajudar a minha sustentação no campo como 

pesquisadora, pois ela é de diálogo fácil e claro, além possuir desenhos para demonstrar os 

afetos e sensações em tempo real. 

Este aplicativo tem hoje uma autorização social para ser usado durante as reuniões e os 

horários de trabalho e lazer. Com isso, o meu tempo relacional, tanto com a coordenadora da 

unidade,  quanto  com  os  trabalhadores  e  a  companheira  do  usuário-guia  transbordam  os 

encontros e conversas presenciais para um contato quase permanente. 
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O contato inicial feito para solicitar a participação da companheira do usuário guia na 

pesquisa, foi por meio de uma conversa telefônica. Após esse contato, as outras combinações 

foram  realizadas  via  aplicativo.  A  linguagem  utilizada  nele  também  é  um  desafio  ao 

pesquisador e aos sujeitos participantes da pesquisa. Como ser clara na proposta, no pedido ao 

outro que você não conhece? Como pedir relatos tão profundos e subjetivos da vida de outra 

pessoa, por mensagem de texto, sem conhecer a pessoa?  Ao dividir estas inquietações no 

campo com um estudante de saúde coletiva da UFRJ, rapidamente ele me explicou que para 

isso serviam os desenhos ou chamados “emoticons”.  Na minha vida pessoal, já os utilizava, 

mas a  simplicidade com que ele  abordou a questão e  me mostrou  os  melhores  para não 

parecer,  nem exagerada,  nem sem afetação nenhuma sobre a proposta, foi  esclarecedora e 

definiu uma ótima abordagem por esta ferramenta. 

Com isso, compreendi que há uma linguagem a ser trabalhada no aplicativo que nos 

ajuda no campo e na criação de vínculo com os sujeitos participantes da pesquisa.   Este 

espaço virtual também é um formidável território existencial de sustentação do pesquisador 

no campo, pois é um espaço de permanente troca e comunicação instantânea com a pesquisa, 

no seu antes, durante e depois.

Agora, reflito também sobre o valor de estar inserida neste grupo dos trabalhadores que 

funciona  por  meio  do  aplicativo,  para  compreender  sua  dinâmica  e  entender  como  essa 

inovação corrobora com a produção do cuidado. O encontro virtual acontece e também cria 

vínculos, cria novas formas de fazer e agir no mundo. Contudo, acredito que ver a produção 

que esta ferramenta de comunicação e de aproximação de relações teve no território físico 

(por mais que tenha visto que esta separação não pode mais ser feita, pois é físico e virtual), 

sem aprofundar a vivência no campo virtual tenha dado conta das implicações deste estudo, 

compreendendo que o desenvolvimento de próximos estudos nestas redes virtuais  seja  de 

fundamental importância. 

Abro  também  um  diálogo  aqui  com  as  valises  tecnológicas  que  Merhy  (2002), 

apresenta  para  o  trabalho  em  saúde.  Neste  estudo,  constato  que  esta  ferramenta  de 

comunicação social, elabora-se também como um espaço de negociação e, poderíamos dizer, 

de um encontro virtual. Ela ainda não media diretamente a relação entre usuário e trabalhador 

no ato da assistência, no entanto, no momento que os trabalhadores oferecem seus contatos 

aos  usuários,  estes  podem  ocorrer  nesta  ferramenta  e  possibilitar  novos  arranjos  não 
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protocolares.  Desta  forma,  esta  ferramenta  chama  atenção  para  seu  potencial  de  criar 

encontros virtuais que influenciem tanto na gestão do trabalho em saúde, na relação com o 

usuário, quanto na produção do cuidado. Ainda dialogando com Franco & Merhy (2013), me 

ponho a refletir o quanto esta ferramenta influencia a reestruturação produtiva do trabalho em 

saúde  na  produção  do  cuidado  tendo  em  vista  seu  grande  potencial  relacional,  e  suas 

limitações, tendo em vista a virtualidade destes diálogos e encontros. Esta ferramenta poderia 

encontrar-se no campo da tecnologia leve? Ela não apresenta protocolos rígidos, no entanto, 

seus sentidos são limitados à audição e visão. O quanto a tecnologia leve necessita de relações 

entre os corpos vibráteis para produzir vínculos e afetos e um agir implicado ao usuário de 

saúde?  Questões  que  estão  para  além  da  saúde,  mas  que  dialogam  com  o  processo  de 

transição tecnológica proposto por Franco & Merhy (2013). 

Acredito que esta ferramenta também abre diálogo para a perspectiva de cuidado sobre 

o corpo sem órgãos, relatado por Franco & Galavote (2010) no texto sobre a Clínica dos 

Afetos:

É assim que se entende o CsO, não é uma estrutura, instância, nem 
sensorial,  metafísico.  As  intensidades  operam  por  fluxos,  e  se 
encontram no pleno relacional no encontro de dois corpos (sujeitos-
sujeitos ou sujeitos-coisas) um “plano de consciência” por onde fluem 
as intensidades. (FRANCO & GALAVOTE, 2010).

Outra  ferramenta  virtual  de  fundamental  análise  pra  essa  relação  de  produção  do 

cuidado é o Facebook. Nele, a reguladora da unidade recebe a noticia de que o usuário-guia 

faleceu e é também nele que a companheira reporta seus sentimentos à comunidade por meio 

de um vídeo. Contudo, eu, como pesquisadora e participante da pesquisa, me senti exposta e 

invadida  com a  ideia  de  compartilhar  ou  deixar  expostas  minhas  informações  nesta  rede 

social, a ponto de desativar minha conta por tempo indeterminado. Nesta ideia de ser/não ser 

visto, acredito que esta ferramenta virtual tem um forte teor apelativo para dizer o que se está 

fazendo ou quais são seus planos e projetos de felicidade. Assim, é também de interesse deste 

estudo compreender em que marcos o perfil virtual desse usuário se encontra.

No momento oportuno da pesquisa, não fui capaz de reativar a conta e verificar tais 

análises,  além  de  preferir  e  reconhecer  como  suficientes  as  narrativa  apresentadas  pela 

companheira e o vídeo que ela elaborou em homenagem ao usuário, enviado pelo WhatsApp. 

Posto isso, antes de fechar as análises do estudo retornei ao Facebook (FB) para procurar 

essas informações da família do usuário e não as encontrei. Assim, recordei uma das partes da 
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narrativa  da  companheira  do  usuário  em que  ela  também conta  que  desativou  sua  conta 

pessoal e criou uma para dialogo com a igreja, o que deixa ainda mais clara essa aproximação 

entre  os  territórios  de  existências  virtual  e  de  projeto  de  vida,  de  como/quando  se  quer 

visibilidade, ou não. Na linha do tempo desta ferramenta, você é o autor da sua história e 

marca também para onde deseja que ela vá. 

Outra questão que vincula essas linguagens e ferramentas virtuais é a forte interação 

que elas compõem com a rede viva do usuário, que sendo transversal à rede protocolar da 

urgência e emergência a extrapola e a conduz. No caso deste estudo, o anúncio da morte do 

usuário no Facebook é revelador, pois é o primeiro lugar onde os trabalhadores da unidade 

estudada,  que vivem na mesma comunidade que o usuário,  sabem de seu falecimento em 

outra unidade, menos de um mês após sua saída da UPA.

O vídeo

Olha o vídeo que eu fiz. Eu quero que você veja. (...) Pois é, ele se 
achava. Essa aqui foi uma foto nossa, a gente estava conversando e as 
meninas vieram atrás e tiraram, parece até que estavam adivinhando. 
Isso aqui já é lá no Hospital Universitário.(...) a gente não tinha o que 
fazer,  a  gente  ficava  tirando  foto,  ele  adorava  uma  foto.  Minha 
comadre, meu compadre, foram lá visitar ele... A tia dele, o pai dele a 
mulher do pai dele, aí ele já estava bem magricelo, está vendo? Ele 
mudou muito não parecia aquele Sr. Sorriso que era. (...) Pessoa muda, 
né? Ele alterou até a cor, o tom de pele dele alterou, por causa da 
doença, né?! Ahh isso aí são as enfermeiras, as médicas do dia que ele 
recebeu alta. (...) Isso aí é o vizinho, a prima dele, (...). Festa de 10 
anos de casamento. E a filha dele, (...) eu fiz essa salada e ele tirou 
essa foto pra falar que foi ele que fez. Isso aqui já foi em casa. A 
minha filha, minha neta, eles na igreja. (...) É. Está vendo como ele já 
estava todo atrofiado? Ele já estava em casa,  isso foi ano passado... 
2015.... (...) Ele adorava tirar foto, ele colocava cada foto horrorosa, 
eu falava: “Sr. Sorriso, você está muito feio, as fotos horrorosas”... Viu 
como as pernas afinaram bastante? (...)  Às vezes eu estava aqui (...) 
“Sorriso, você postou aquela foto horrorosa? Sorriso, aquela foto está 
muito feia.” Estava horroroso, mas ele falava: “as pessoas curtiram”. 
Curtiram de pena né, Sorriso? Eu ficava danada: “Pra que tirar foto 
com dinheiro? O dinheiro não é nem teu, é dos outros.” Essa é minha 
filha grávida. (...) Aqui é o irmão dele... Isso foi aqui na rua com o 
pessoal. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

  O  vídeo  elaborado  pela  companheira  do  usuário-guia  me  foi  enviado  por  esta 

ferramenta  virtual  de  WhatsApp.  Fiquei  emocionada  e  também  consegui  compreender 

diversas  abordagens  do  território  existencial  destes.  Três  questões  me chamaram bastante 
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atenção. A primeira delas foi o famoso sorriso do usuário, relatado por diversos trabalhadores 

da unidade, que parecia, apesar da aparente debilidade física, sempre buscar dialogar com o 

mundo de uma maneira brincalhona e alegre. A segunda questão foram as diversas fotos com 

a equipe de saúde do Hospital Universitário, onde ele passou aproximadamente quatro meses 

internado. A festa que a equipe fazia nas fotos declarava o vínculo e a proximidade que o 

usuário criava com a equipe. A terceira, a música que relatava o testemunho da pastora Bianca 

Toledo, a qual acompanha as imagens apresentando seu relato de passagem nos hospitais e 

sua força e fé para recuperação ou aceitação da vontade de Deus, na visão desta. 

Os elementos que o vídeo evidencia são ricos, apensar de seu curto tempo de duração 

de 1min. e 30 seg., mostrando-se como uma ferramenta virtual de grande importância para a 

compreensão dos aspectos sociais, psicológicos e afetivos do usuário e de seus familiares. Em 

outro momento,  a usuária também relata a utilização de outros vídeos para aproximar Sr. 

Sorriso de sua filha no ambiente hospitalar: “Depois quando ele estava no CTI, que ele estava 

mais calmo ele gravou um vídeo pra (Filha). (…) Depois ela ficava gravando vídeo pra ele, eu 

não queria mostrar pra ele não se emocionar”. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Dessa forma, fica claro que, atualmente, as abordagens de pesquisa de campo estão 

associadas  à  compreensão  das  linguagens  virtuais  e  suas  tecnologias,  sendo  necessário 

ampliar as possibilidades de utilização e validação destas nas pesquisas científicas.
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4. Considerações éticas 

A pesquisa  se  desenvolveu  respeitando  as  considerações  éticas  e  metodológicas 

contidas  na  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: “Avalia quem pede, quem faz e quem usa”, aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, com 

parecer 983.324 de 09/03/2015, à qual este estudo visa contribuir com um de seus eixos. Com 

isto, serão acatadas as questões éticas envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução 

nº. 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

Dentre  os  aportes  das  considerações  éticas,  também  se  levou  em  consideração  a 

preocupação  de  que  o  conteúdo  divulgado  sobre  os  resultados  não  gerasse  males  aos 

trabalhadores,  tendo em vista o vínculo de trabalho e o modelo de gestão que hoje estão 

inseridos  nas  UPAs.  Esta  foi  uma preocupação  recorrente  na  aproximação  com todos  os 

trabalhadores e não apenas com aqueles que concederam a entrevista. A alta rotatividade nos 

serviços de saúde,  já apontada por Costa (2016),  corrobora com esta preocupação, pois o 

vínculo empregatício é por CLT e as funções desenvolvidas pelos trabalhadores dependem 

dos interesses da gestão do município e da organização social de saúde contratada para gerir o 

processo de trabalho (COSTA, 2016).

Com isto, a preocupação com a não identificação dos trabalhadores foi um desafio 

constante, apesar de que os mesmos, em seus relatos, deixam marcas de sua singularidade no 

caminhar  na  vida.  Contudo,  neste  estudo utilizaram-se  as  ferramentas  recomendadas  pelo 

Comitê de Ética, além de sugestões do grupo de pesquisa da RAC Nacional e dos próprios 

trabalhadores no campo.
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5. Resultados e discussão
 Oh, pedaço de mim

Oh, metade afastada de mim
Leva o teu olhar

Que a saudade é o pior tormento
É pior do que o esquecimento

É pior do que se entrevar
(Pedaço de Mim, Chico Buarque)

Ao chegar à Unidade de Pronto Atendimento e explicar um pouco do que pretendia, 

tanto a coordenadora da unidade como alguns trabalhadores, me relataram um caso marcante 

para eles. Marcante pelo tempo de permanência na unidade e pela recente descoberta de seu 

falecimento, em outra unidade. Nas primeiras semanas acompanhando a rotina da unidade, 

um enfermeiro no acolhimento olha uma mensagem no celular e comenta que o usuário que 

havia falecido tinha saído muito bem da UPA em questão, mas que veio a falecer em outra 

unidade. Nesses diálogos iniciais a pergunta que se fazia era se havia algum caso marcante 

que passou pela unidade e que gerou dificuldades para resolução ou acompanhamento. “Qual 

o caso que havia mais tensionado a unidade?” Logo, este era relatado ou em algum momento 

da rotina era lembrado. “Sabe o Sr. Sorriso? Ele faleceu.” Era motivo de tristeza e sentimento 

de impotência da equipe. 

Posteriormente,  já  interessada no caso,  perguntava aos  demais  profissionais  se  eles 

conheciam o Sr. Sorriso. E difícil era encontrar quem não o conhecesse. Relatavam também 

com frequência  a  dedicação de sua  companheira  e  a  ida  de  sua  mãe até  a  unidade  para 

agradecer os cuidados oferecidos pela UPA.

A partir  destes  relatos,  e  da  percepção  deste  caso  como revelador  de  uma tensão 

existente na unidade e na rede, convidei a família a relatar sua história, suas afetações e a 

reconstruir quem era este usuário, tão presente na UPA. Observo também que muitos usuários 

eram lembrados e relatados, mas nem todos eram lembrados por tantos profissionais, de tantos 

plantões e equipes diferentes. 

Entrei  em contato com a companheira e a mãe do Sr. Sorriso a fim de marcar um 

primeiro encontro e explicar a pesquisa. A mãe se recusou a participar e falar sobre o assunto, 

já a companheira concordou em participar. Era um tema muito delicado e havia pouco tempo 

que o usuário havia falecido, aproximadamente quatro meses. Ela foi muito solícita, expliquei 

64



como poderíamos nos encontrar para realizar as entrevistas e li junto com ela o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), entregando-a sua cópia. 

Assim,  combinamos  nossos  próximos  encontros  e  começamos  a  nos  falar  por 

mensagem de celular. Nessa conversa inicial que aconteceu em frente à UPA, houve choro e 

emoção ao relembrar o que havia ocorrido no local. Antes do encontro me preocupei bastante 

em como conduzir o diálogo para não haver sofrimento e deixá-la bem à vontade para relatar 

apenas o que quisesse, levando também em consideração a preocupação de como construir 

um vínculo para que fossem possíveis mais encontros, conversas e a entrevista sobre o caso. 

Desta forma, segui a metodologia aberta prevista no projeto, em que o entrevistado 

também define  e  aponta  os  dados  que  podem ser  relevantes  para  o  estudo.  Ainda  neste 

encontro  inicial,  me  perguntava  quem  daria  suporte  emocional  para  ela  e  para  mim  ao 

aprofundar  um caso tão complexo e doloroso.  No processo,  compreendi  que ela  já  havia 

criado seus suportes, não necessariamente na assistência da rede de saúde e que eu também 

tinha  os  meus.  A disposição  concreta  de  nós  duas  à  construção  deste  relato  já  estava 

estabelecida na necessidade de se falar e publicizar o ocorrido e de nos fazermos cúmplices de 

uma dor que poderia ser ressignificada em aprendizado sobre o caminhar na vida.

Chega o dia combinado para a primeira entrevista com a usuária. Alguns elementos 

sobre o caso já  haviam sido relatados pelos trabalhadores  da UPA e estou mais segura e 

preparada para este segundo encontro. Marcamos na casa dela. Ela me explica como chegar e 

me monitora por mensagem de WhatsApp até a entrada de sua rua, indo ao meu encontro. Sair 

do asfalto e entrar em uma comunidade não faz parte da minha zona de conforto, nem de 

desconforto ou curiosidade, mas de respeito ao espaço e à organização da maneira que se vive 

no local, aos diversos territórios existenciais daquele local, mas como em outros locais, eu era 

estrangeira naquele. Nas minhas idas anteriores à unidade, já havia percebido que há muitas 

pessoas observando as outras nas ruas e vielas da comunidade e que as pessoas sabem quem 

entra e quem sai dali. 

Bom, como convidada, não apenas dela, mas da comunidade, segui suas orientações. 

Entrei no ônibus que entrava lá, pedi informação sobre o ponto que deveria descer e perguntei 

ao motorista se poderia me avisar quando chegasse. Muito simpático e solícito, o motorista 

aceitou e seguiu viagem contando várias histórias até o ponto de ônibus em que eu iria ficar. 

Ao chegar, os passageiros me explicaram onde era a rua e como eu chegaria até lá. Chegando 
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à rua e percebendo os olhares curiosos para saber o que eu estaria fazendo ali, parei nos três 

estabelecimentos  que  vi  no  caminho  para  perguntar  se  era  a  rua  que  estava  procurando, 

mandar  mensagem para  Sra.  Felicidade  e,  de  certa  forma,  ir  me apresentando e  pedindo 

licença aos demais moradores. 

Ao encontrá-la,  essa tensão inicial  diminuiu e  ela  logo explicou para a rua e  seus 

estabelecimentos que eu era a amiga que ela estava aguardando. Saber como entrar ou chegar 

ao encontro com o outro pode parecer muitas vezes banal, mas ali se mostrou importante 

articulador de vínculo, pois eu também a deixei conduzir o processo de escolha do local da 

entrevista. Eu não estava na situação de conforto que estava na UPA, mas ela estava e era ela 

que sustentava minha presença no local. 

Assim, iniciamos a conversa no banco de uma praça em frente a sua casa, pois as 

crianças estavam em casa e poderiam atrapalhar. Passavam muitas pessoas pelo local, alguns 

conhecidos, outros curiosos, outros apenas passavam e um grupo de uns 12 meninos e homens 

tinham a praça como espaço recreações licitas e ilicitas. Ao primeiro gole da água que levei, 

foquei os olhos no encontro que estava em construção, liguei o gravador e mergulhamos no 

relato do que havia acontecido e de quem era o Sr. Sorriso. 

Mas, afinal, quem era o Sr Sorriso? 

Território Existencial Socioafetivo

Tendo como referência o território existencial como um território socioafetivo, ou seja, 

não  apenas  como o território  físico,  mas  também onde e  como se  produzem as  relações 

existenciais em que o sujeito apresenta uma multiplicidade de si, podendo ser o pai, o doente,  

o surfista ou o cozinheiro. Todas estas imagens refletem o mesmo sujeito, que apresenta sua 

singularidade  em diversos  territórios  existenciais.  Desta  forma,  a  imagem criada  por  sua 

companheira pode ser diferente da criada pelos trabalhadores da UPA, que pode ser diferente 

da  criada  pelos  trabalhadores  das  outras  unidades  de  saúde,  e  nenhuma  delas  é 

necessariamente falsa. Mas todas elas habitam o território existencial socioafetivo do usuário, 

o que cria diversos desafios ao serviço de saúde para produzir cuidado a esta singularidade de 

exigências da vida e da morte, pois, as imagens são diferentes, são suas singularidades, são 

Srs.  Sorrisos  diferentes.  Ele  não  é  apenas  um  sujeito,  não  existe  essa  unidade,  esta 

singularidade supõe a sua multiplicidade. 
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A imagem que os trabalhadores fizeram dele é uma singularidade e a do Sr. Sorriso, em 

sua comunidade, é outra singularidade. Ele é uma produção do território físico e socioafetivo. 

Assim, compreendem-se a vida e a morte também como produções socioafetivas. Com o óbito 

do corpo, morrem inúmeros Srs. Sorrisos, assim como continuam presentes nestas diversas 

imagens e afetações produzidas em seus encontros existenciais.

 O  método  da  Autópsia  Socioafetiva  é  uma  investigação  que  analisa  como  se 

produziram cuidado e morte socioafetivamente. Busca trazer para cena a produção social e 

afetiva que o sujeito  teve em sua  comunidade e  em sua rede  viva.  Desta  diversidade de 

implicações produzidas no encontro entre a multiplicidade de sujeitos que,  na imagem de 

trabalhadores, foram afetados pelo Sr. Sorriso, busca-se a condução de um projeto terapêutico 

singular.

Contudo, veremos a seguir as dificuldades e desafios que os sujeitos implicados nesta 

produção  apresentam  em  suas  narrativas.  Neste  caso,  a  afetação  e  a  compreensão  das 

singularidades  do  Sr.  Sorriso  foram  insuficientes.  A racionalidade  médica  existente  nos 

protocolos assistenciais da unidade, mesmo com a implicação afetiva e a produção de novas 

dinâmicas de projetos terapêuticos, singulares, ainda captura a produção de tecnologias leves 

para se prestar conta as tecnologias leve-duras e indicadores de gestão da unidade.  Nesse 

sentido, a preocupação com a existência física, relacionada às lesões, sobrepõe-se à com o 

corpo afetivo. 

Arrisco ainda, dialogando com Franco & Merhy (2013) que esta compreensão ligada 

às  tecnologias  leve-duras  com alicerce  no  biopoder,  isto  é,  a  definição  de  procedimentos 

voltados  ao  controle  dos  corpos,  por  suas  características  e  concepções  biológicas,  é  uma 

disputa também por compreender  essa multiplicidade existencial  e  a  necessidade,  a partir 

desta imensidão de singularidades, de um cuidado usuário-centrado. Este estudo é também 

marcado por esta disputa da produção do cuidado, que a Sra. Felicidade narra ao passar em 

todos os territórios existenciais que ela dividira com o Sr. Sorriso, nas unidades de saúde, na 

família, na casa e na religião.  
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O Sorriso da Sra. Felicidade

Sra. Felicidade conheceu a Família do Sr. Sorriso quando ele ainda tinha apenas 10 

anos. Ela, aos 20 anos, andava muito com a tia dele, eram vizinhos. A avó de Sorriso era 

cearense e morava a duas casas da casa de Sra. Felicidade. O tempo passou, cada um teve sua 

vida, relacionamentos, filhos, e depois da última separação de Sr. Sorriso, ele retorna para a 

casa  de  sua  avó,  com a  qual  tinha  uma  relação  muito  próxima  e  morava  antes  de  seus 

casamentos. Esta sempre demonstrava preocupação e carinho com ele. Sra. Felicidade expõe 

que no período em que moraram juntos, a avó de Sorriso levava pão e chocolate para saber se 

o neto havia se alimentado pela manhã. Contudo desconfiava de que era também na casa de 

sua avó que Sorriso usava drogas para fugir das crises de abstinência. Sr. Sorriso volta a 

encontrar com Sra. Felicidade na rua onde ambos moravam. No início, ele ficava com essas 

“brincadeiras de homem” chamando sua atenção, mas ela não tinha muito interesse nele por 

conta de seu “comportamento de homem” e do uso de drogas: 

A gente voltou a se reencontrar aqui na rua, entendeu? Aí ele ficava 
sempre com aquelas brincadeiras de homem dando em cima, dando 
em cima.  E  eu,  não!  Por  quê?  Porque  ele  era  usuário  de  drogas, 
entendeu? Eu, uma mulher de 39 anos com quatro filhos e ainda tinha 
uma neta na época, vou querer com um rapaz desse? Ele era muito 
bonito, antes de ficar doente. Por mais bonito que seja... Um homem 
já não quer nada, ainda mais um homem drogado desse. E ele ficava 
falando que queria  casar  comigo,  morar  comigo.  Doido!  Botar  um 
homem drogado desse dentro da minha casa, com quatro filhos, com 
três meninas, você sabe, né? Um homem “careta” (sic) já é difícil, 
imagina um drogado. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Contudo,  o  comportamento  que ela  relata  sobre  o  vício  e  sua  preocupação com o 

machismo,  não  dificulta  a  aproximação  dos  dois.  Apesar  dessa  impressão  inicial,  no 

desenvolvimento da narrativa, Sorriso deixa de ser adjetivado como drogado e ganha novos 

contornos de responsabilidade e valorização da família. Afirmando as potencias que o mesmo 

tinha  ao  desenvolver  novas  singularidades  ao  lado  de  Sra.  Felicidade,  assim  como  sua 

potência na construção de um projeto de felicidade. 

Este sujeito múltiplo mostra-se capaz de deixar de ser algumas singularidades e passar 

a ser outras apresentando uma liberdade de construção do sujeito, mas que em alteridade com 

o outro nem sempre é tão maleável. Pode ocorrer de as equipes de saúde só o enxergarem 

como usuário de drogas, ou de só serem capazes de vê-lo como portador de escaras, com sua 

falta de diagnóstico. A falta de flexibilidade desta visão, como relata Franco, citando Rolnik 
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(2006), não traz uma percepção do olho vibrátil, dificulta os trabalhadores da saúde a levarem 

o afeto que criam dos seus encontros a uma produção do cuidado. 

As tecnologias leve-duras apresentam os padrões de singularidades possíveis e uma 

variação ou mutação destes, em vez de impulsionar ações de melhoria de vida, confunde e 

trava  o  sistema,  deixando  os  trabalhadores  sem  saber  por  onde  iniciar  uma  busca  do 

diagnóstico.  A Sra. Felicidade, ao longo da narrativa, ainda irá relatar que, pelos diversos 

serviços de saúde que passou, vários iniciaram a pesquisa de diagnóstico pela análise de um 

quadro de tuberculose. Tal fato chama a atenção por sua comunidade ser endêmica para a 

doença e  para seu histórico de abandono de tratamento. No entanto, também pode ser um 

analisador desta discussão sobre multiplicidades, pois a partir de tais narrativas, evidencia-se 

uma dificuldade dos serviços de saúde em ver as outras singularidades do sujeito e de seu 

território existencial e assim, as outras possibilidades de diagnóstico.

  O relato de Sra. Felicidade ainda perpassa outro momento hospitalar, só que com sua 

filha, que ficou internada 17 dias. É neste ambiente que decide se relacionar com Sr. Sorriso e 

ao retornar para casa, volta a sair com ele, e vão morar juntos na casa dela. Neste momento,  

percebo que Sra. Felicidade tem experiência nas disputas sobre os projetos terapêuticos nos 

serviços hospitalares. Em diversos momentos da narrativa, ela apresenta análises sobre estes. 

Desenha as linhas de fuga que estabelece para os protocolos assistenciais dos serviços, da 

interrupção de medicamentos aos horários de visita, de como e com quem conseguir entrar 

para visitar  o  usuário após o horário de visita.  Ela  compreende a  lógica estabelecida e  a 

disputa  a  cada  momento  para  dar  alicerce  às  necessidades  do  usuário.  Para  isto,  mostra 

também a  multiplicidade  de  funções  que  pode  e  aprende  a  assumir,  de  acompanhante  à 

enfermeira, de companheira à pastora. 

Os  seus  depoimentos  são  muito  precisos  e  detalhados,  com  uma  riqueza  de 

informações  e  sentido  para  os  acontecimentos  que  me  fizeram,  de  mera  espectadora  a 

confidente de seus aprendizados. Ser compreensiva, concordar com suas posições e falas foi 

algo que a fez sentir mais à vontade na construção de sua narrativa. Em alguns momentos me 

surpreendi com alguns fatos ou não soube identificar algumas abordagens técnicas voltadas à 

assistência médica, mas não tiraram a credibilidade da minha atenção sobre a história narrada, 

muito menos o conhecimento que ela havia adquirido acerca deles. 

69



A  percepção  e  apreensão  rápidas  que  Sra.  Felicidade  tem  de  suas  vivências  e 

conhecimentos a transformam para seguir resistindo e lutando por sua vida e de seus filhos. 

Ao longo da narrativa, Sra. Felicidade conta como a estrutura familiar e o papel dela de chefe 

da família mudam a relação do Sr. Sorriso com as drogas e provocam nele outros desejos que 

são, apesar das brigas e abstinência, construídos em família. Mostra também que o fato de ele 

ser usuário de drogas, que ela  leva em consideração, não limita seus desejos e potencia de ser 

e criar outros papeis, outras singularidades. Fica evidente que o papel que ela apresenta, de 

chefe de família com autonomia na vida faz com que ele tenha que mudar de comportamento 

para se aproximar e compartilhar momentos com a família dela. 

O que aparece também diversas vezes na narrativa é o olhar dos familiares e amigos 

sobre ela ser uma mulher mais velha, com quatro filhos, como fica claro neste trecho:

As  drogas,  quando  ele  foi  morar  comigo  (...)  e  como eu  era  uma 
pessoa totalmente “careta”, bebia CERVEJA, fumava CIGARRO, mas 
não era usuária de drogas, entendeu?! Eu também já estava em um 
momento da minha vida que eu já tinha ’zuado (sic)‘ muito e estava 
mais quieta. Eu acho que ele queria isso, entendeu?! Só que quando 
ele  foi  querer  essa  mudança  de  vida.  Eu  falei  pra  ele,  você  está 
colhendo o que você plantou, entendeu? Então ele sempre arrumou 
mulheres loucas, não estou querendo falar mal delas (...) Ele fazia o 
que queria, entendeu? (...) ele chegava em casa, quando ele recebia, 
ele dizia assim: “você da sorte de eu chegar em casa com dinheiro 
porque com as outras eu não chegava.” Eu falei: “O bom é pra você, 
querido.  Porque  eu  moro  na  minha  casa,  eu  tenho  meus  filhos, 
independente  de  você  todo  mundo  vai  comer,  beber  e  vestir 
independente de você chegar com dinheiro ou não. O bom é pra você 
que  não  fica  na  rua  se  drogando  e  não  acaba  com  seu  dinheiro, 
entendeu?! E ele começou a mudar muito comigo, (...) Todo mundo no 
começo ficou meio assim...  “Ahh...  Sra.  Felicidade é mais velha,  a 
Sra. Felicidade louca, Sra. Felicidade bebe... mulher mais velha cheia 
de filho, com rapaz...” Por mais que fosse... mas era um rapaz novo, 
né... Mas quando foi vendo que comigo ele foi dando uma segurada, 
ficava em casa. Ele falava que não tinha como ele usar outras drogas 
mais pesadas, porque ele não conseguia ficar em casa com as crianças, 
não tinha como. Ele gostava muito dos meus filhos e da minha neta, 
entendeu? 
(...) Quando ele foi pra dentro de casa ele não parecia aquele louco 
que eu via na rua, entendeu? Ele levava minha filha e minha neta aqui, 
inclusive aqui na pracinha pra andar, pegar sol. Se meu filho estava 
vacilando  na  escola,  ele  ia  lá,  olhava,  procurava  saber.  Fazia  as 
compras, fazia comida... Eu comecei a trabalhar por que ele falava que 
tinha que trabalhar. (...) Ele queria ter uma vida normal, entendeu?!.
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Então a única coisa que ele continuava usando era maconha.(...)“Não 
mexe com a minha maconha!” Tá,  bom! Esse negócio de cocaína, 
essas  coisas  assim,  ele  até  usava,  acredito  que  ninguém se  liberta 
assim. Mas ele aproveitava assim... Às vezes a gente brigava e aí ele 
vinha  para  casa  da  avó  dele.  (...)  Eu  entendia,  deve  estar  com 
abstinência, não tem o que inventar para brigar.
(...) Ele preservava o espaço da gente. Ele tinha muito respeito, pelas 
minhas  filhas,  pelos  meus filhos.  E  aí  foi  passando,  o  negócio  foi 
agravando. Briga de vai e vem.  Acho essa abstinência, por mais que a 
pessoa  sozinha  tente...  (...)  Hoje  eu  entendo  que  aquilo  era 
abstinência... Briga do nada, irritação. “Vou embora pra casa da minha 
vó!” Porque na casa da avó dele... Ele podia fazer... Entendeu? Tanto é 
que  quando  ele  estava  na  avó  dele  eu  sei  que  ele  fazia  as  coisas 
erradas. Não que a avó... Mas tipo assim vó tá lá na cozinha...  (...) 
depois vinha, pedia desculpa e ficava e tal... Até que da última vez... 
ele foi piorando, foi piorando...”. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 
2016).

Sra.  Felicidade,  a  partir  deste  relato,  não  apenas  mostra  como  aconteceram  as 

mudanças de comportamento do Sr. Sorriso, mas como havia uma negociação permanente 

para sua mudança de comportamento e projeto de felicidade que apostava na consolidação de 

uma família e de uma vida “normais”, “Ele queria ter uma vida normal, entendeu?!”. Fica 

claro também o manejo que Sra. Felicidade faz para a redução de danos ligada ao vício das 

drogas de Sr. Sorriso, entre outras ofertas que ela faz, envolvem afeto e compreensão. 

Assim, este trecho mostra o potencial que o vínculo entre eles oferecia para produção 

de cuidado. Dentro da multiplicidade da Sra. Felicidade, associado ao papel da mulher na sua 

comunidade e na sociedade em que ela e nós vivemos, aparece o território existencial  da 

mulher como “cuidadora”, produtora do cuidado, o qual ela conduz com destreza e crítica, 

estabelecendo-se  como projeto  de  vida  profissional.  Este  processo  saúde-doença-cuidado-

morte produz afetações tão singulares e potentes que mudam seu modo de caminhar na vida. 

Há também uma tentativa, por parte do usuário, para além da captura das afetações de 

seu acompanhante e de outros  intermediários  nestas  relações  do cuidado.  Construir  a sua 

própria imagem no serviço ou em outros locais como a rede social onde ele pode construir sua 

existência  sem  as  amarras  protocolares  ou  do  corpo  físico  e  com  menos  influência  da 

caracterização como doente, cadeirante e outros signos: 

Ele falava pra todo mundo no hospital que tinha quatro filhos e duas 
netas. “Nossa! tão novinho assim... Você tem quatro filhos?” O que 
eles perguntavam no hospital  era se eu era mãe dele.  Agora tu vê! 
Todo ruim, eu brincava, todo ruim, todo acabado, todo ferrado, tá com 
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cara de mais novo do que eu. Ia ele, botava no Facebook assim , (...) 
Ele botava, vem ver o vovô. O avô mesmo não gostava. (...) Ficava 
colocando assim “nunca será”,  ficava colocando esses comentários, 
assim. Desnecessário! (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Os Sorrisos das trabalhadoras da UPA

O departamento de emergência inglês apresenta como uma sugestão de análise das 

unidades de emergência, um indicador que conta quantos usuários saíram da unidade sem 

serem vistos.  Faço aqui  uma primeira  aproximação deste  indicador  com uma análise  dos 

diversos territórios existenciais do usuário que podem ser vistos, ou não, pelos trabalhadores 

da unidade de urgência e emergência. Outra aproximação que exercito aqui é deste indicador 

com  a  compreensão  da  clínica  dos  afetos.  Afinal,  como  fazer  para  enxergar  esta 

multiplicidade no encontro? 

Esses diálogos são sustentados pelas diferentes afetações que o Sr. Sorriso abarca nos 

trabalhadores, as quais se mostram bem diferentes das ofertadas pela Sra. Felicidade. Com 

isso, vamos descobrindo que destas singularidades apresentadas, há também uma pluralidade 

de doentes e diagnósticos a serem feitos.

A coordenadora da UPA, que também participa da gestão do complexo de unidades 

(UPA,  Centro  de  Atenção  Psicossocial-CAPS,  Clínica  da  Família),  relata  que  o  caso  foi 

emblemático pelo número de queixas, “A família queixava-se muito de tudo”, assim aponta 

sua percepção sobre o caso:

Sr. Sorriso é morador, teve uma febre a esclarecer. (...) tipo emagreceu 
acho que 20 quilos. Começou a ter uma investigação da unidade de 
saúde da família dele. Mas ele veio tendo uma alteração do quadro 
clínico muito desastrosamente. Então uma distensão abdominal e uma 
coloração. Ele começou a ter uma coloração, ele era  icteríco. Então 
estava  suspeitando de  hepatite,  ai  chegou à  suspeição.  Por  que ele 
virou um caso emblemático? Por que ele era muito jovem? É, ele era 
jovem.  A companheira  dele  tinha  direito  à  visita  de  acompanhante 
como todo mundo tem. A companheira dele, muito questionadora, e eu 
comecei a conhecer ( o caso) porque ela veio fazer uma queixa de um 
colchão.  Por  que  não  pode  usar  colchão  casca  de  ovo?  Colchão 
próprio para quem tem úlcera de pressão. 
Na  verdade  ele  era  um  paciente  que  demandava  um  atendimento 
conjunto, UPA e Clínica. (...) a equipe dele que fazia o curativo. A 
equipe da clínica da família, por ter já um conhecimento acerca das 
lesões dele, mais detalhadas. O curativo não era feito aqui, embora ele 
estivesse aqui. Por que só podem ser vocês? Vocês vêm uma vez por 
dia, não tem hora. Começamos a alinhar isso melhor, além da crítica. 
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Então a gente começou a se  conhecer  mais...  um entrosamento.  Aí 
houve essa queixa do colchão. Tem todo direito de ter o colchão! Aaa 
não sabia... Não sabia, por que não perguntou? Não perguntou para a 
pessoa certa. 
Eu comecei a querer acompanhar mais de perto,  embora não tenha 
como eu fazer isso. Eu tenho uma preocupação muito grande com o 
paciente que permanece aqui. Porque a gente tem um indicador que é 
o tempo de permanência. Passou de 24h estamos perdendo o indicador 
e  com  o  relógio  ao  contrário,  começa  com  24h  positivo,  passou, 
começa a zerar. IIIhhh! Meu Deus! O paciente está demorando muito, 
o que houve? Dificuldade de regulação. Hematologia não é um quadro 
tão simples de (uma vaga) ter essa especialidade, enfim foi um caso 
emblemático por causa disso. 
Quando conseguiu a vaga dele, a mãe dele veio aqui agradecer. (...) 
Que ele foi muito bem tratado e que lá ele também foi muito bem 
tratado. Na verdade, tadinha. Eu percebi que ela veio agradecer, mas 
veio  fazer  uma  crítica,  que  eles  sabiam  cuidar  da  lesão  dele  de 
verdade.  Que  lá  todo  mundo  andava  de  capote,  de...  todo 
aparamentado, tinha uma comissão só de tratamento de úlcera, uma 
comissão técnica pra aquilo. Comissão de infecção hospitalar (CIH) 
muito ativa. Então eles lavavam a mão mil vezes por dia. Que eles 
também  eram  orientados  a  lavar  a  mão  mil  vezes  por  dia.  Aqui 
também, mas ela não queria fazer isso. 
Uma vez cheguei ao leito tinha 4 no leito, falei “Ô gente boa, o que 
que houve ai? Não pode, gente!” Eu falei “é uma festa, né!”. Todo 
mundo sentado na cama do homem, me chamaram de chata. Enfim, aí 
ele  foi  pra  lá,  cheio  de aparato  tecnológico  com toda  tecnologia  e 
morreu.  Isso  foi  muito  emblemático.  Porque  ele  era  muito  jovem, 
muito jovem, muito jovem. Eu acho que morreu sem a elucidação do 
caso.  Então  realmente  é  um caso  digno,  embora  eu  ache  que  nós 
tenhamos ate outros. (COORDENADORA UPA, 2016).

A Sra. Protetora já vê outra singularidade do usuário, quando questionada sobre quem 

era o Sr. Sorriso:

Ah,  Legal!  De fato  (...)  eu  acho  que  isso  não  é  um entendimento 
comum pra família, de que, os pacientes também têm seu valor, seu 
valor  para  a  equipe.  Parece  que  quando  a  família  chega  que  só  a 
família está preocupada com a recuperação do paciente. Não é nada 
disso. Nós aqui desse lado também temos uma preocupação com o 
usuário. A gente não é igual, então o usuário de saúde pública também 
não  é  igual.  Então  cada  um  tem  sua  característica.  O  Sr.  Sorriso 
também tinha a dele. Era um paciente jovem, falo no passado porque 
infelizmente  o  Sr.  Sorriso  morreu.  Não morreu  aqui  na  UPA,  mas 
morreu depois de uma transferência em outra unidade de saúde. Mas 
ele  teve  toda  uma  história  aqui  dentro.  Enfim,  pela  gravidade  da 
doença. Foi um paciente que ele tinha uma sequela, de alguma doença, 
que o fez parar de andar. A família trazia as fotos pra equipe ver e ele 
era um jovem muito bonito, muito saudável até que surgiu essa doença 
que o fez emagrecer, a pele ficou mudada, isso muda as características 
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do corpo mesmo, foram ficando bem...  A família reconhecia no Sr. 
Sorriso quem eles criaram, mas na aparência física, no aspecto, era 
outra  pessoa.  Mas  ele  conseguia  dentro  daquela  loucura  toda  de  a 
gente  tentar  ajudar,  de  cuidar  clinicamente  do  quadro  que  ele 
apresentava, de tentar a transferência dele. 
A família solicitou orientação para a defensoria pública, para mandado 
judicial  para  agilizar  a  saída  dele  daqui  e  internar  no  hospital  que 
pudesse  cuidar  dele  da  melhor  forma,  uma  estrutura  que  pudesse 
cuidar dele. Dentro daquilo tudo, ele ainda conseguia manter a calma, 
a tranquilidade, sempre muito receptivo à abordagem da equipe, ele 
podia estar com dor ou sem dor, ele era receptivo com a equipe. Eu 
acho também que é  um processo  do  adoecimento,  que  assim você 
reconhece que de fato você está dependente das outras pessoas. Não 
só da sua família... A família já não dava mais conta das necessidades 
dele. (...) não é só a dependência física que ele tinha de não andar, mas 
a dependência de que alguém tinha de cuidar das feridas. E a equipe 
era  muito  boa  nisso.  (...)  Acho  que  essa  unidade  aqui  tem  um 
diferencial enorme com os pacientes, o cuidado que ela tem com os 
pacientes. (...) precisando às vezes de mais cuidados de higiene do que 
de qualquer outra coisa, mas a equipe é sempre muito cuidadosa. Eu 
tenho muito orgulho disso. 
E  Sr.  Sorriso  assim...  Ele  passou muitos  dias  aqui  com a  gente,  a 
família...  ele  precisava  de  internação  na  unidade  de  cuidados 
prolongados,  porque ele precisava fazer  uma investigação, fechar  o 
diagnóstico dele.  Ele precisava descobrir a doença para poder cuidar 
adequadamente. Ele tinha escaras, ele não andava. Ele tinha toda uma 
necessidade diferenciada. (...) Para o SISREG não é uma vaga fácil. 
Porque se a gente diz que é uma unidade de cuidados prolongados, 
isso significa dizer que todos os pacientes que ocupam um leito desse 
vão ficar um tempo. A gente conseguiu a transferência dele, sobretudo 
por conta da intervenção da defensoria pública, do poder judiciário, 
que determinou um mandado judicial que ele precisava ser internado 
em uma unidade adequada e aí ele foi removido. 
A gente espontaneamente recebeu depois aqui a mãe do Sr. Sorriso. 
Ela veio informar que ele tinha falecido.  Depois (...)  acho que não 
foram nem 10 dias de internação na outra unidade e ele evoluiu pra 
óbito, de fato é um impacto muito grande. É aquilo, a gente cuidou 
dele  por tanto tempo era uma expectativa tão grande.  A gente tem 
sempre a expectativa de que o paciente vai evoluir melhor na outra 
unidade, porque aqui é uma unidade de urgência básica, né?! Mas um 
hospital de internação que tem quase todas as especialidades... A nossa 
expectativa é de que toda família vai voltar aqui, e o próprio paciente 
voltar aqui e dizer: Caramba, Tô bem! 
Então  a  gente  tem  sempre  uma  expectativa  muito  boa  nas 
transferências, mas infelizmente não é por culpa das outras unidades, 
mas por culpa da evolução da doença mesmo, por falta de tratamento 
anterior. Às vezes a doença já está muito avançada e a gente tem que 
reconhecer os limites, inclusive do próprio corpo. (...)
E o Sr. Sorriso foi especial assim, pelo suporte que a família deu, pelo 
tempo que a gente conviveu com ele. Pela forma que ele se colocava 

74



diante  da  equipe,  dificilmente  você  não tirava  um sorriso dele.  As 
abordagens  eram  muito  boas  porque  ele  sempre  estava  muito 
receptivo, com dor ou sem dor, parece que ele reconhecia que a equipe 
estava fazendo o que podia fazer por ele.  Então assim, muita coisa 
aconteceu  naquele  tempo  e  ele  era  um  paciente  muito  especial. 
(ASSISTENTE SOCIAL, 2016).

Já na percepção da Sra. Prosperidade, que ficou muito afetada pelo caso, o usuário lhe 

ensinou muitas coisas:

Olha o Sr. Sorriso foi uma pessoa, assim que... (pausa longa... respiro). 
Vou  te  dizer  que  eu  até  aprendi  com  ele,  ele  me  passou  alguns 
ensinamentos pela força que ele tinha, (Recupera o ar). Eu passava 
diariamente no leito dele para conversar com ele, e parecia que ele 
estava  meio  depressivo  (voz embargada),  né?!  Ele era  surfista,  um 
cara que frequentava a academia, novo, saudável, bonito, tinha tudo 
pra dar certo! E de repente acontece o que aconteceu com ele. Então 
ele se vendo daquele jeito, levava para uma depressão assim... (pausa 
longa).  Com  o  passar  dos  dias  aqui  dentro,  a  situação  dele  foi 
evoluindo... e eu acredito até que pra melhor. Aqui dentro evoluiu pra 
melhor. Porque eu já tinha passado no leito dele, ele nem queria falar 
com a gente, estava super inchado e tal... Não se movimentava. Não 
podia sair do leito, enfim. Aí o tempo foi passando... Ele já sentava, já 
conversava,  ria,  brincava  com  a  gente,  sabe?!  Eu  falava  com ele: 
“Poxa...iiiih... que isso, cara?! Vamos brincar! O que você quer fazer 
hoje?  ‘Vambora!’  Quer  ler  um  pouquinho?  ‘Vambora’,  ler  um 
pouquinho!” Ele dizia: “Poxa, hoje foi legal, consegui tomar banho, 
foi na cadeira, tomei banho lá no banheiro.” (Ela respondia:) “Poxa!! 
Tá vendo? Daqui a pouco você passa com pranchão aqui na frente, dá 
um tchauzinho aqui pra gente!”. 
Quando eu comecei a ver o Sr. Sorriso sorrir pra mim eu tinha uma 
esperança, não aqui dentro, mas com a saída dele, com a transferência 
dele, eu achava que ele realmente ia sair. Mas depois daqui a gente 
não sabe o que acontece, qual foi o suporte que ele teve... Enfim. Eu 
não tenho como avaliar. Mas para mim, quando eu chegava no leito 
para  conversar  com ele  eu  via  o Sr.  Sorriso assim,  eu  via  como... 
(pausa longa) um familiar,  porque ele passou aqui tanto tempo que 
você começa a se apegar a pessoa, né?! Cria um laço com ele, um 
carinho com ele, que é como se fosse meu filho. Ele não tinha idade 
para ser meu filho, mas eu tenho um filho que vai fazer 16 anos, que 
um dia pode estar naquela situação. Então eu fazia de tudo pra que ele 
ficasse bem, que ele evoluísse para melhor e ele tava seguindo, ele 
estava evoluindo. Pra mim foi uma surpresa. 
Eu fiquei sabendo da notícia pelo Facebook. É aquela pergunta que 
você me fez, quando o paciente sai  daqui vocês têm retorno? Uma 
amiga  minha  frequentava  a  mesma  igreja  que  eles  estavam 
frequentando, e postou, né?! O falecimento dele e tal, e foi aí, ali, que 
eu  vi  o  falecimento  dele.  Eu falei:  “Gente,  o  Sr.  Sorriso morreu!” 
Ninguém  acreditava  aqui!  Do  jeito  que  ele  saiu  aqui  ninguém 
acreditou!  “Gente,  ele  morreu.”  Sabe...  e  realmente  se  tivesse  esse 
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retorno,  né?!  Seria  legal.  Porque  você  espera,  né?!  Você  convive 
quanto tempo? Quase um mês com o paciente e você fica sabendo 
pelo  Facebook,  né?!  Que  o  paciente  morreu.  Então...  É!  Mas... 
Quando eu vi foi isso... 
Ele era aqui da Clínica da Família, lá do (...) se não me engano. Então 
o pessoal vinha procurar saber informação dele e tal.  Só que (...) a 
clínica acompanha, o paciente está na UPA, eu não sei como é que 
eles  fazem esse tipo de acompanhamento.  Eu saí da clínica,  já  vai 
fazer 3 anos, o fluxo muda muito, quase toda hora... A verdade é essa, 
muda  muito...  Olha!  (...)  Então  muda  muito,  mas  não  sei  se  eles 
acompanharam, mas aqui na UPA nós ficamos sabendo assim, pelo 
Facebook. E a mãe dele veio aqui depois que nós ficamos sabendo da 
morte  dele,  veio agradecer,  sabe?!  Foi muito legal!  Ela falou: “Ele 
queria fazer um almoço pra vocês. Ele queria fazer um almoço chamar 
vocês para compartilhar a melhora dele e tal”. Mas infelizmente não 
aconteceu, né?! (REGULADORA UPA, 2016).

O relato da Sra. Prosperidade, além de emocionar, mostra a afetação e o vínculo que 

ambos criaram, mas que apesar disso e de se utilizar das ferramentas disponíveis a ela, não foi 

possível  evitar  sua  morte.  A imagem que ela  relata  sobre ele  conseguir  uma melhora  na 

unidade e depois da transferência piorar, mostra o quanto é falha, não apenas a comunicação 

entre as unidades, mas o manejo e a coordenação da produção do cuidado entre elas. Não fica 

claro aqui o que resultou na piora dele, ou como essa quebra de vínculo pode ter afetado o 

usuário. Pelo relato da Sra. Felicidade, aparece que foram bem atendidos e também criaram 

vínculo no hospital de destino. Mas que o cansaço e o gasto de energia, por passar por tantos 

ambientes em busca de um diagnóstico e tratamento, podem estar vinculados a esta piora.

 Outra apreensão que pode ser feita é sobre a rede viva que comunica o falecimento do 

usuário, por Facebook, à sociedade. Além das especificidades já relatadas, esta comunicação 

virtual destaca a permeabilidade dos protocolos da rede de urgência e emergêcia a potência da 

rede viva que invade a rede protocolar e comunica a morte do usuário. Destaca-se também o 

papel da igreja como uma rede de estrutura de apoio à vida naquela comunidade, ao ser esta a 

principal rede que torna público seu falecimento.

Para a Sra. Eficiência, a passagem de Sr. Sorriso deixou as seguintes marcas, além da 

visão de uma mãe muito presente no acompanhamento do filho:

Então, eu me lembro do Sr. Sorriso. O Sr. Sorriso é um paciente que 
ficou  meio  que  marcado.  Ele  convulsionou,  né?  Deu  entrada  de 
convulsão, já existiam umas úlceras de pressão que estavam bastante 
infectadas,  com as infecções bem graves,  né?! Ele era um paciente 
paraplégico,  não se sabia por que tinha acontecido aquilo com ele. 
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Assim,  teve  seus  episódios  de  depressão,  teve  seus  momentos  de 
estresse,  mas  quando  ele  saiu  daqui,  ele  saiu  daqui  muito  bem. 
Tivemos também o apoio do pessoal da Clínica da Família, que vinha 
aqui e fazia os curativos. Porque ele tinha MUITAS úlceras, muitas 
úlceras.  E  ensinavam  pra  gente  alguns  curativos  que  a  gente  não 
estava acostumada a ver e no final de semana a equipe que estava de 
plantão fazia esses curativos nele, né?! 
Infelizmente  depois  nós  ficamos  sabendo  que  ele  havia  vindo  a 
falecer.  A mãe dele questionava muito,  queria muito que ele saísse 
daqui,  muito  mesmo.  (...)  Ela  queria  um  lugar  pra  diagnosticar  o 
problema do filho dela, porque que ele tinha ficado paraplégico, um 
lugar meio que desse um suporte pra ele. Porque ele era um cara ativo, 
tinha família, tinha companheira, tinha tudo e do nada... Um menino 
jovem, né? Assim sem andar, em cima de uma cama, dependendo de 
todo mundo, cheio de úlceras, né?! Foi complicado, mas ele saiu daqui 
muito bem. (...) Depois que ele saiu daqui ele faleceu lá muito rápido. 
A gente fez o nosso melhor (...).  Inclusive a parte meio depressiva 
dele,  que no começo ele era bem...  Sabe? Depressivo, às vezes ele 
ficava meio agressivo com palavras, a mãe dele meio estressada, sabe? 
Questionava muito algumas condutas. (...) 
No finalzinho, quando ele começou a se familiarizar com as equipes 
assim, a gente brincava, ria e conversava, dava força, sabe? Ele queria 
viver...  No  começo  quando  ele  chegou  aqui  ele  chegou  meio 
desacreditado.  Porque  ninguém  gosta  de  ficar  internado,  né?! 
Ninguém gosta de ficar no hospital, mas depois não... Depois ele ficou 
bem com a gente e infelizmente foi embora... 
A mãe dele conseguiu a tão... a vaga que ela tanto queria e aconteceu o 
que aconteceu. Mas nós aqui fizemos o possível e o impossível, ela 
conseguiu o colchão casca de ovo, a gente fazia mudar de decúbito o 
tempo todo, sabe? E era curativo e era conversar com ele. Porque ele 
precisava também de um apoio psicológico, por ser jovem, né? Uma 
coisa é uma pessoa nascer e (outra que) nunca andou na vida, ele já 
andou. Já teve vida ativa e aí depois fica dependendo de todo mundo, 
da mãe,  da companheira,  da gente.  Assim,  muito triste.  Eu,  assim, 
fiquei mais chateada, mais chateada. Porque quando ele saiu daqui, ele 
saiu  praticamente  bem,  ele  só  não  estava  bem  porque  não  tinha 
fechado  diagnóstico,  o  que  fez  ele  ficar  paraplégico?  As  úlceras 
estavam  sendo  fechadas,  o  quadro  de  infecção  dele  tinha...  Sabe? 
Diminuído MUITO mesmo, MUITO. E assim... Infelizmente a gente 
perdeu. Muita coisa não depende só da gente, mas é isso aí. (...)
 A a mãe do Sr. Sorriso teve que dar entrada no mandado judicial por 
causa do SISREG (...), O SISREG, ele é bom em algumas coisas, em 
outras, não. Entrou com o mandado judicial, porque ela queria muito, 
muito... Alguns médicos até questionaram o tempo, achando que ele 
nem precisaria ir a outro lugar e sim pra casa. (...) ela queria muito, ela 
queria  um  lugar,  ela  queria  diagnosticar,  ela  queria  saber  o  que 
aconteceu  com  o  filho  dela  de  fato.  Conseguiu  a  vaga,  mas 
infelizmente... (TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 2016).
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Na narrativa de Sra. Escuta, ele apresenta outros contornos:

O  Sr.  Sorriso  ele  ficava  aí,  ele  brincava  muito,  sabe?  Era  muito 
encarnador.  Entendeu?  (...)  Ele  saiu  muito  bem  daqui  eu  não 
imaginaria nunca que ele ia sair daqui e ia morrer. Entendeu? (...) Ele 
era  um menino muito pra frente.  Sabe? Eu não achava que aquele 
menino  ia  sair  daqui  e  ia  morrer  não.  Porque  ele  estava  tão  bem 
quando ele estava aqui com a gente, né? Ele ficava ali no leito 2, eu 
sempre chegava, ele estava sempre bem humorado. Bem... ESPERTO. 
E assim, (...) eu sei lá, sabe e o tempo que ele estava aqui com a gente 
ele estava muito bem, só foi ele sair daqui pra dar tudo errado pra ele, 
entendeu? Mas ele queria MUITO viver. ISSO, ele queria.  Ele queria 
ir embora logo. Sabe? Então os médicos falavam pra ele que era pra 
ele aguardar mais um pouquinho que ele ia embora, mas acabou que 
ele foi transferido daqui pra outro hospital. E acabou que ele morreu, 
né?! A mãe dele que ficou muito triste que ele era o filho caçula dela. 
A (Nome da Mãe do Sr. Sorriso) até hoje ela fala, ela fala e chora. 
Entendeu? É triste, é difícil, né?! (AUXILIAR DE LIMPEZA, 2016).

A fala  da  Sra.  Escuta  apresenta  uma grande implicação  desta  como profissional  e 

usuária da UPA, preocupando-se com o estado dos usuários para além de seu corpo físico e 

também produzindo cuidado, tanto o que ocorre na unidade quanto posterior à morte dele. Ao 

falar da mãe do Sr. Sorriso e sua afetação com a morte do filho, ela assinala que percebe a 

morte em sua dimensão socioafetiva.  

Atento ao fato também do recorte de gênero dado a este estudo, a partir das entrevistas 

acabarem sendo realizadas apenas com as profissionais da UPA. Isso não estava previsto no 

projeto  do trabalho,  mas ocorreu  em ato  no campo,  por  conta da  empatia  e  das  relações 

criadas com estas para relatar o tema proposto. 

Além disto,  foram estas  mulheres  que  consegui  reconhecer  com maior  facilidade, 

como implicadas com o processo de gestão do cuidado na unidade. Havia uma implicação dos 

homens nesta gestão, e até mesmo no processo de decisão deste, como o médico líder e o 

enfermeiro que aparecem, até no relato da usuária. Mas havia pra mim e para eles outras 

afetações que não produziram esta dinâmica de diálogo sobre o assunto. 

Contudo, não considero que haja perda de conteúdo ou falta de informações relevantes. 

Este é apenas um modo de apresentação do estudo que segue o método de  privilegiar as 

afetações  produzidas  no  encontro  e  trazer  à  tona  dinâmicas  reveladoras  da  produção  do 

cuidado  na  UPA.  Assim ocorreu  o  estudo  durante  aqueles  encontros  e  de  acordo  com a 
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metodologia e implicação ética e estética minhas, ao colocar meu corpo vibrátil no campo e 

gerar este recorte de gênero. 

Essa  pluralidade  de  visões  sobre  o  usuário  marca  as  possibilidades  subjetivas  de 

compreensão e cuidado das singularidades deste, o que dialoga com a crítica que Rolnik faz 

ao “olhar  retina” que enxerga apenas o plano visível,  incompleto,  sobre o corpo que não 

enxerga  o  sujeito  que  habita  (ROLNIK,  2006  apud FRANCO  et GALAVOTE,  2010). 

Observação a que Franco complementa com a necessidade de enxergar o sujeito que habita o 

corpo, perdendo sua complexidade, profundidade, e outras dimensões da vida, que pulsam e 

se inscrevem, na subjetividade daquele mesmo corpo. 

 A fim de dialogar com uma visão mais ampla do usuário nos serviços de emergência e 

com a qualidade da assistência com foco no usuário, o The College of Emergency Medicine 

propõe um indicador para monitorar as saídas dos usuários da unidade,  o “Left without being  

seen”-  Sair sem ser visto. Contudo, este ainda apresenta um olhar pouco vibrátil sobre a 

alteridade  desta  saída  da  unidade.  Este  indicador,  segundo  o  The College  of  Emergency 

Medicine é preparado para capturar o número de pacientes que deixam a unidade antes de 

uma avaliação clínica adequada e completa ser realizada, mostrando-se como um interessante 

analisador  para  a  produção  do  cuidado.  No entanto,  precisa  ser  calibrado  para  um olhar 

sensível e para as ações socioafetivas dos usuários. Seu olhar, voltado apenas à clínica, aos 

órgãos  do  corpo,  limita  sua  potencialidade  de  ser  um  indicador  voltado  ao  atendimento 

integral dos usuários nos serviços de urgência/emergência. (BULHÕES, 2015).

Início dos Sintomas 

Os relatos e análises que se seguem a partir daqui tem como eixo de discussão a ordem 

de elementos apresentados na narrativa da Sra. Felicidade. As outras narrativas vão aparecer 

em complemento a essa. 

Quando Sr.  Sorriso foi  morar  com a família  de Sra.  Felicidade,  em abril  de 2014, 

começou a apresentar os primeiros sintomas. Por ter um histórico de abandono do tratamento 

da tuberculose,  ela o questionava sobre não ter  “cuidado da tuberculose” e ainda salienta 

“sabe homem como é, né?!”. Relata com detalhes como foi o desenvolvimento dos primeiros 

sintomas que ela acompanhou:

Só que ele tinha um histórico de tuberculose, e não tinha acabado o 
tratamento.  Porque tem gente  que  toma o  remédio  de  tuberculose, 
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acha  que  fica  bom  quando  começa  a  se  sentir  melhor  e  para, 
entendeu?! E passou...  Quando ele veio morar comigo, em abril de 
2014, ele começou com esses sintomas de febre. Muita febre, muita 
febre, muita febre à noite. Era sempre à noite. Eu falava: “Sorriso, 
você não cuidou da tuberculose... Tem que cuidar...” “Aaah...” Sabe 
que homem é tudo teimoso, né?! Ah... não quero... sei o quê.. coisa e 
tal. Mas era assim, uma noite de febre passava uma semana sem nada, 
daqui a pouco passava mais uma noite de febre, às vezes dois dias... 
Depois começou as dores nas articulações. Entendeu? E ele pedia pra 
fazer  massagem  nele  muito  aqui  e  era  aqui  embaixo,  no  caso  na 
medula, que ele pedia pra mim ... “Aí que dói mesmo!”(...) Até que ele 
teve uma úlcera aí que chamava de região sacra. Aí eu apertava muito 
ali, fazia, fazia... e nas articulações, ele acordava chorando. Conforme 
ele ia andando ia esquentando e ia melhorando, mas sempre doendo. 
Tem dia que estava com febre... que estava cansado...que ia trabalhar... 
dia  que  ele  não  conseguia  ir  trabalhar.  (COMPANHEIRA  DO 
USUÁRIO, 2016).

Primeira passagem pela Clínica da Família e UPA

O Sr.  Sorriso,  antes de se relacionar com a Sra.  Felicidade,  era acompanhado pela 

clínica da família para tratar seu quadro de Tuberculose, em 2012. Quando foi morar com ela 

mudou de equipe. A Sra. Felicidade, apesar de cadastrada na clínica, utiliza os serviços apenas 

para seus filhos. Ela utilizou apenas quando estava grávida ou ao procurar a emergência.

Após os primeiros sintomas,  Sorriso continua piorando e retorna clínica da família 

onde tratava a tuberculose pulmonar. O médico da unidade mostrava que era tuberculose, mas 

os exames não acusavam e ninguém conseguia descobrir o que ele tinha na clínica.  Sra. 

Felicidade expõe a seguir um pouco da rotina diária de idas à Clínica e à UPA neste período:

“Todo  dia  quando  eu  chegava  do  trabalho,  eu  falava  assim:  “Vou 
tomar uma cervejinha pra relaxar...”. Mas não tinha como... (Sorriso 
dizia) “Tô esperando pra ir na Clínica.” Tá!( Sra. Felicidade dizia). 
(...) de noite era na UPA. Ele ia na clínica de dia, não funcionava. Ele 
queria que eu fosse na UPA com ele. Ele foi criado pela avó, ele era 
meio bebezão. Todo dia, Bárbara, quando eu chegava! Eu chegava era 
isso, em outubro. (...) Eu tinha que ir pro médico com o Sr. Sorriso, 
porque o Sr. Sorriso estava com dor...Depois deu um soluço nele... E 
ninguém... 
Ai passava remédio, passava esse, passava aquele remédio, passava 
aquilo, não melhorava. Isso e as dores na articulação. Ele emagreceu 
MUITO... Eu falei: “Sr. Sorriso você está que nem uma caveira, você 
parece que morreu”. Ficou muito magro. Isso tudo em casa, antes de 
se internar. Ia para a clínica, se consultar durante o dia, ai não resolvia 
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nada. Quando eu chegava de noite do trabalho, 5, 6 e poucas, 18h, a 
gente ia à UPA. 
A gente foi várias vezes na UPA, isso ele andando a ainda normal, 
entendeu? A gente ia... E ai deu um soluço nele, cinco dias, não parava 
a de soluçar. E não comia nada, ele estava só enfraquecendo... Nisso a 
avó dele também adoeceu, se internou(...) Ai eu ia lá com ele e o Sr. 
Sorriso ficando fraco,  fraco, fraco...  Ele não aguentava. Até que na 
última vez que eu fui à clínica eu estava de folga. Em uma segunda-
feira, eu fui na clínica: “Vou lá conversar com a Doutora, porque tem 
que dar um jeito,  você não pode continuar  assim,  você vai  morrer 
desidratado, sei lá o quê, de fome. Não sei!” 
Ele  estava  muito  fraco,  você  imagina,  soluçando,  cinco  dias  sem 
comer, comia botava para fora. Ai a doutora foi lá e disse o Sr. Sorriso 
não tem condições nem de ir pra casa. (...) “A gente vai ver se você 
consegue passar a noite na UPA, para amanhã você já estando aqui 
fazer o exame. Pra não ter o desgaste de ir a casa e voltar”. Ai ela 
conseguiu.  Na  segunda-feira  ele  passou  a  noite  na  UPA,  já  em 
novembro. Ele passou a noite na UPA pra no outro dia fazer a tal da 
ultrassonografia.  E  o  soluço  lá,  entendeu?  Quando  ele  fez  a 
ultrassonografia  na terça feira  de tarde na clínica ai  viram que ele 
estava com derrame pericárdico.  (...)  É,  água em torno do coração. 
Um negócio de membrana ali, né?! “Então vamos internar no Hospital 
Municipal de Emergência”. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

  Na UPA não houve relato, nem encontrei registros das primeiras idas do Sr. Sorriso na 

unidade.  Os  trabalhadores  relembram  mais  de  sua  última  passagem  pela  unidade.  No 

prontuário eletrônico, consta que ficou internado para fazer exame com encaminhamento da 

clínica da família, mas não especifica qual seria. Este é o único registro de consulta anterior à 

sua internação por convulsão, disponibilizado para a profissional da regulação. Este sistema 

de prontuário disponibiliza informações diferentes para cada trabalhador, podendo os registros 

sobre as outras entradas que teve na unidade ficar disponível apenas para os médicos, o que 

também dificulta o acompanhamento do usuário.  Outra suposição é a de que este sistema 

tenha salvo apenas os registros de internação do usuário na unidade, não havendo registro 

disponível das outras idas no sistema. Como esta estadia na UPA foi garantida não fica claro, 

mas demonstra uma relação oportuna entre Clínica e UPA. Neste relato, fico em dúvida se foi 

realmente a clínica quem encaminhou o Sr. Sorriso para o Hospital Municipal de Emergência, 

pois a regulação da UPA e da Clínica ficam na mesma sala. Contudo, visto o tempo destinado 

à pesquisa, não pude retornar para rever esta situação. 

A relação  entre  a  Clínica  e  a  UPA aparece  em  muitos  momentos  no  campo.  O 

Complexo onde a UPA está é composto também de outras unidades: uma clínica da família, 

um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), além de uma sala do Núcleo de Apoio à Saúde da 
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Família  (NASF).  Um  tem  passagem  para  o  outro  e  as  pessoas  circulam  com  grande 

tranquilidade. 

Algumas cenas dão a dimensão da força da interação entre os sujeitos que convivem no 

ambiente, apesar da lacuna que os protocolos exercem sobre eles. Ousaria até dizer que, na 

verdade, minha vivência de campo foi em um complexo integrado de saúde, onde permaneci 

mais no espaço destinado à urgência e emergência.

Cena 1

Dona  Virtuosa  caminha  pelos  corredores  da  UPA  conversando  com  todos  os 

funcionários e os chamando pelo nome. Ela passa e chama uma das funcionárias da recepção 

para fumar um cigarro lá  fora.  A funcionária  responde que daqui  a pouco pode ir.  Nesse 

tempo, ela passa e fica ao lado do segurança da unidade que faz um cafuné nela e escuta seus 

lamentos. Minutos depois, a funcionária a chama pelo nome e diz que já pode dar uma pausa 

para o cigarro. 

Poderia esperar ver muitas coisas em uma UPA, mas não o segurança da unidade ter 

tempo e tranquilidade de transmitir carinho a uma usuária. Depois, ao perguntar quem era 

Virtuosa,  me explicaram que era usuária  que frequentava  há muitos  anos o CAPS e que 

sempre estava por lá. Comprovei isto nas outras visitas à unidade e, claro, quando ela me 

abordou contando seus planos e novidades para a semana. Ela não entrava nas alas reservadas 

a internações nem nos consultórios, sala de procedimentos ou RX. O ambiente dela era a sala 

de espera da UPA e seus corredores até a clínica e o CAPS.

Cena 2 

Estava na sala  amarela,  havia pessoas chegando,  pessoas  para serem transferidas e 

alguém avisa que um senhor caiu da laje. Há uma dificuldade de entrada da ambulância no 

local e de liberação de uma delas para este socorro. Os ACSs da Clínica vão até o local e 

pedem suporte da UPA. Alguns funcionários da UPA vão até o local: o maqueiro e um técnico 

de enfermagem e juntos trazem o usuário com ferimento grave até a UPA.

 O usuário fica na sala vermelha e, após algumas horas, encontro a família do lado de 

fora da unidade reunida e chorando ao receber a notícia de seu falecimento. Surgem, na sala 

amarela após o ocorrido, falas sobre quem deveria assinar a declaração de óbito deste usuário, 
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clínica ou UPA? Essa fala é um desabafo do médico, que expressa isso ao ter que decidir entre 

preencher a declaração de óbito e/ou o pedido de transferência de outro paciente grave para 

outra unidade. 

Neste ponto crítico, me deparo com a sincera exclamação deste profissional ao mesmo 

tempo em que digita rapidamente no computador. “Raciocina! Raciocina! Raciocina!” Saio 

dali  exausta,  agradecida  pela  coragem  daqueles  profissionais  de  trabalhar  com  zelo  em 

situações de dificuldade. No entanto, assustada de como o trabalho é centralizado no médico e 

como a pouca oferta desse profissional coloca ainda mais vulneráveis usuários e profissionais 

de saúde.

Estas  cenas,  entre  outras,  vistas  e  relatadas  neste  complexo  evidenciam  que  a 

proximidade  das  unidades,  o  vínculo  entre  os  profissionais  e  o  vínculo  destes  com  a 

comunidade  extrapolam  os  protocolos  e  burocracias  administrativas  e  potencializam  a 

oportunidade  da  assistência  e  do  tratamento,  criando  novos  formatos,  que,  por  sua  vez, 

buscam desenvolver as melhores maneiras para sustentar a vida do outro, dentro do tempo 

oportuno.

 As  regras  são  esclarecidas  depois.  Na  UPA,  ficou  claro  que  o  importante  é  dar 

condições do usuário para sair da unidade com um encaminhamento para ser acompanhado 

em  outra  unidade.  Contudo,  existem  usuários  que  ignoram  e  utilizam  a  unidade  com 

frequência,  o  que  tensiona  a  unidade  a  outro  papel,  o  que  iremos  aprofundar  em outro 

momento.

Ao sair  deste  complexo em sua comunidade,  uma das maiores favelas do país,  Sr. 

Sorriso  é  transferido  para  realizar  exames  no  Hospital  Municipal  de  Emergência  mais 

próximo. 

Entrada no Hospital Municipal de Emergência 

A Sra.  Felicidade não chega a relatar  detalhes  desta  transferência,  mas aponta que 

aconteceu após um exame feito na clínica expor que havia líquido em torno do coração de Sr. 

Sorriso. A entrada no hospital é apresentada de maneira confusa e assustadora, havendo até 

uma pressão para o usuário permanecer neste, o que ocorre, e retomam-se as investigações 

sobre seu adoecimento: 
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Isso  em  2014,  a  clínica  fez  uma  internação  pra  ele  no  Hospital 
Municipal  de  Emergência.  Chegamos  ao  Hospital  Municipal  de 
Emergência,  eles  não queriam internar  o  Sorriso só por  aquilo.  Eu 
falei: “Doutor, mas ele não tem condições de ficar em casa, ele está a 
cada  dia...  Entendeu?  Tem que  ficar  aqui  pra  investigar  o  que  ele 
tem..”. (...) E eles falaram que não queriam internar ele, a gente que 
fez pressão, entendeu? E a tuberculose ninguém encontrava. (...) Aí 
ficou...(...), parecia um negócio de guerra, cheio de uns homens feios, 
esquisitos.  Negócio  CHEIO...  Aí  ele  ficou  numa  tal  de  uma  sala 
amarela, verde, lá no segundo andar. Quando eu cheguei à noite ele já 
estava na sala, em cima, na parte cardíaca. Por conta do negócio do 
coração, né?! Colocaram para a cardiologista. Aí ficou lá uma noite. 
Quando eu cheguei no outro dia já estava na sala de clínica geral lá no 
terceiro andar. Examina daqui, examina de lá. Cadê o exame de HIV? 
Cadê o exame de não sei o quê? Não é HIV, não é tuberculose, faz 
isso...  Sorriso  para  de  andar.”  (COMPANHEIRA DO  USUÁRIO, 
2016).

Sra. Prosperidade evidencia esta dinâmica de exames e internações ao ser transferido 

da UPA. Esta pouca clareza sobre a regulação ter acontecido pela UPA ou a clínica se faz 

também  pelo  pouco  esclarecimento  da  usuária  sobre  este  protocolo,  mas  também  pela 

proximidade dos diversos territórios físicos, institucionais e existenciais que elas habitam. O 

que ela ilustra:

Olha! Como aqui na comunidade nós temos 3 clínicas da família e um 
CAPS, o que acontece, às vezes tem essa comunicação interna, aqui 
por  dentro  da  comunidade.  Então  o  médico  chega  aqui,  tem  uma 
clínica da família  aqui nosso complexo,  então o médico da família 
chega aqui com nosso líder de plantão, nosso médico líder, e fala que 
essa paciente, está descompensada. (...) Então não precisa estar com o 
quadro absurdo. Se ele acha viável internar para fazer a medicação nós 
absorvemos. Se entrar pela plataforma... mas o correto é entrar pela 
plataforma.  Porque  isso  tem  que  contar,  tem  que  contabilizar.  A 
prefeitura  tem que  estar  ciente  que  este  paciente  está  entrando  na 
nossa unidade. Porque, diariamente, nós temos o panorama de leitos 
que  é  enviado  para  a  plataforma  SUBPAV.  Por  quê?  Dentro  deste 
panorama  nós  temos  4  leitos  na  amarela,  1  no  isolamento,  2  na 
pediatria  e  2  na  sala  vermelha.  Se  esse  paciente  entra  via  meios 
próprios  pela  UPA  ou  pela  clínica  da  família,  mesmo  que  seja 
internamente, não vai constar na plataforma, então eles não vão saber 
que  esse  paciente  está  entrando.  Então  ele  fica  impossível  para  o 
pessoal regular, para o vaga zero entender que nós estamos pegando 
mais  um  paciente.  Então,  o  ideal  mesmo  sendo  aqui  dentro  do 
complexo, a clinica da família entrar na plataforma, regular o paciente 
e, aí sim, eles vão redirecionar, se o caso do paciente é da nossa UPA 
ou  para  algum  hospital,  CER,  ou  onde  tem  vaga.  Então  o  que 
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acontece...  (...)  Aqui  dentro  tem  esse  acordo  de  cavaleiros. 
(REGULADORA UPA, 2016)

Quando um usuário vem de outra unidade de saúde que não é da comunidade, ele entra 

como usuário da UPA, ele não utiliza o Vaga Zero, mas o SISREG. A especificidade de cada 

sistema  será  esclarecida  mais  adiante.  A distinção  entre  eles  pontua  também  onde  há 

possibilidades de construir fissuras para a transferência ou atendimento do usuário, sempre 

ligados a uma noção de território físico da comunidade, que gera também interseções com os 

territórios existenciais dos sujeitos e com as estruturas múltiplas das redes. 

Porque o SISREG para internação, ele nunca vai regular pra UPA. A 
UPA que  regula  pelo  SISREG para  ir  para  um hospital  de  grande 
porte. O SISREG não vai regular pra gente, quem pode regular pra 
gente é o vaga zero. Se alguma clínica da família fora da comunidade, 
ligar  pra  cá:  “ó  tem  um  paciente  assim,  assim.”  Não  tem  como 
absorver,  porque  a  gente  não  tem  ambulância  para  buscar  esse 
paciente.  Porque esse  paciente  sendo regulado  ele  tem que  ter  um 
médico  dentro  da  ambulância  para  transferir  ele.  Por  isso  a 
necessidade de entrar na plataforma. Se o paciente entrar por meios 
próprios aqui, vai ser internado, beleza! Aí nós vamos inserir ele, ou 
no SISREG ou no vaga zero, mas para acolher o paciente é necessário 
que ele esteja regulado, para agente absorver esse paciente. Entendeu? 
De outras  clínicas  é  esse  o  nosso  contato.  (REGULADORA UPA, 
2016).

Há outro momento em que a Sra. Felicidade lamenta não saber que poderia ter ido ao 

Hospital Universitário em um caso de emergência com Sr. Sorriso, tendo em vista que ele 

realizava  tratamento  neste  local.  Esta  preocupação  relaciona-se  à  dificuldade  da  UPA 

conseguir a transferência necessária e oportuna. Após entrar na unidade para ser transferido é 

necessário ter o perfil para a vaga solicitada e ela tem que estar disponível. Se o usuário fosse 

diretamente  ao  hospital,  poderia  ser  absorvido  por  este,  não  ficaria  na  UPA,  em  um 

movimento entre regulações. Este ”entre” descontinua o produção do cuidado e fragiliza o 

usuário. Nos casos em que a UPA consegue ser resolutiva sobre os problemas do usuário este 

“entre” não existe. Mesmo assim, o atendimento pontual não dialoga com os construídos em 

outras unidades, nem mesmo com atendimentos realizados anteriormente na UPA. 

O tempo deste “entre” é estabelecido por metas e indicadores rígidos e quando não 

cumprido,  força-se  esta  regulação  por  força  de  mandado  judicial.  Este  não  leva  em 

consideração a construção de projetos terapêuticos e a produção do cuidado necessário a todos 

os usuários, vê apenas a entrada e saída de leitos. Assim, a lógica jurídica também se mostra 

85



centrada no modelo biológico e na preponderância do corpo à multiplicidade dos sujeitos e 

reduzindo aquele que ganha a vaga, mas também aquele que a deixa, ou ainda o que a perde 

no “entre”. Desafios que são enfrentados pelo SUS e a justiça hoje no país, dentre os quais 

garantir acesso ao usuário sem reduzi-lo a um numero de leito.

 Desta forma, a Sra. Prosperidade esclarece a função de seu posto de trabalho: 

 Nós temos um prazo de até 24 horas para regular. Paciente entrou na 
amarela, ele é avaliado, esse paciente tem que ser regulado, isso é até 
indicador.  Por  isso  tem  NIR  (Núcleo  Interno  de  Regulação),  o 
administrativo  (...)  fica  tomando  conta  do  NIR.  “Olha,  doutor,  o 
paciente não está regulado.” Nós temos um grupo (de WhatsApp) que 
é  informado,  o  paciente  deu entrada  tal  hora.  O paciente  não  está 
regulado, ou o paciente está regulado e está devolvido, ou o paciente 
foi negado e tem que reinserir com o perfil tal. Não pode ficar sem 
regular. Entrou, regulou. (...) Ele só não está com quadro pra regular 
em quadro de alta. (...) Ele não pode ficar aqui sem regulação. Mesmo 
porque  essa  plataforma  de  ocupação  de  leitos,  ela  está  sendo 
modificada. Essa plataforma agora vai exigir o cartão do SUS e vai 
exigir que você coloque a data de entrada e saída do paciente. Ou seja, 
se  o  paciente  está  aqui  dentro  também  vou  exigir  o  número  do 
SISREG. Se não tiver você vai ter que justificar. Vaga zero, é entrou 
na plataforma tem o perfil, sai em menos de 5 minutos a vaga. (...) Ele 
é absorvido por grandes hospitais. (REGULADORA UPA, 2016).

O Núcleo Interno de Regulação (NIR) é um espaço criado pelas próprias unidades para 

gerar apoio aos processos de regulação e conta com profissionais capacitados em regulação no 

SISREG pela  Central  de  Regulação  do  Município.  Os  casos  com maior  complexidade  e 

dificuldade  de  vagas  pelo  perfil  do  usuário,  como  o  do  Sr.  Sorriso,  exigem mais  desse 

monitoramento e ação oportuna para conseguir a vaga disponibilizada, como descreve Sra. 

Prosperidade: 

Um cardíaco, como quando nós ficamos com o paciente Sr. Sorriso, 
ficou aqui com a gente vários dias, mais de 20 dias. O que acontece, 
quando o SISREG tem uma dificuldade de encontrar um leito para 
aquele  perfil  de  cardiologia  que  é  o  que  a  gente  mais  tem  esse 
problema, mais dificuldade. O paciente continua internado, ele não sai 
da unidade. A não ser que ele esteja apto a sair. Se não, não dá alta de 
jeito nenhum, nem que ele queira. Tem uns pacientes aqui que querem 
sair à revelia, mas não! Tem a assistente social e todo aquele apoio 
psicológico, e tem o mandado judicial também, que isso é importante 
salientar.  O paciente  está  aqui  e  tem aquele  perfil  que  não  é  fácil 
arrumar  uma  vaga,  como  o  cardíaco.  Diariamente  o  SISREG  vai 
mandando um e-mail para gente dizendo que aquele paciente está na 
lista  de  prioridade  e  pede  uma  avaliação  do  quadro  clínico 
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diariamente. Nós enviamos, eles devolvem o pedido no sistema e aí 
nós lançamos atualização, tanto pelo sistema, como por e-mail (...). 
Até sair a vaga. Ele pode ficar aqui um mês, um mês e meio... ele não 
esta apto para sair, ele vai ficar aqui, tá?! O médico tem esse feedback 
com o familiar.  Ele está aqui,  não saiu a vaga? Está demorando, o 
paciente  está  piorando  o  quadro  clínico?  Entra  com  o  mandado 
judicial. O familiar vai lá, dá entrada no mandado judicial, aí sim... 
com o mandado...  Menina é coisa assim,  absurda! A solicitação dá 
entrada lá, é coisa de 24, 48, 72 horas no máximo, sai uma vaga. Nem 
que seja para Vassouras, Petrópolis... Aconteceu isso essa semana, o 
familiar  entrou com mandado judicial,  saiu o quê? Um dia e meio 
depois.  A médica  saiu  daqui  8  horas  da  noite,  chegou  2  horas  da 
manhã. Mas saiu... pode sair a qualquer momento, de madrugada, 4 
horas  da manhã pode sair...  Surgiu  a  vaga...  entendeu?!  Então  tem 
isso. O paciente não sai daqui sem alta, sem estar apto realmente a ter 
alta médica. (...) A médica quando volta com a ambulância passa o 
relatório  para  o  médico  líder.  O médico  líder  de  plantão  fica  aqui 
exatamente para isso, sai o outro médico e o líder fica. Por que se tiver 
que regular  a  vaga zero,  se tiver  outra  situação,  entra  um paciente 
grave na vermelha, o líder de plantão ele assume a parte de internação. 
Ele não pode sair da unidade. Ele chega, o médico retorna, passa o 
relatório e aí fecha o prontuário, aí blz! Acaba nossa parte, né?! De 
regulação. O paciente foi transferido, nós fechamos o prontuário dele 
e não temos mais retorno nenhum. (...) Só se ele (o usuário) voltar 
para  uma  nova  internação,  ou  novos  exames,  mas  aí  é  outro 
atendimento.  Aquele  boletim  de  atendimento  ele  é  encerrado, 
entendeu?! Mas fica o histórico dele, está cadastrado aqui, todas as 
vezes que ele aparecer aqui para atendimento vai ter todo o histórico 
dele ali arquivado. (REGULADORA UPA, 2016).

Esta ilustração mostra a importância de uma equipe médica adequada nas Unidades de 

Pronto Atendimento. A falta de médicos suficientes para realização destas transferências e 

atendimentos ambulatoriais pode comprometer todo o funcionamento da UPA e da rede de 

urgência e emergência, o que se torna ainda mais preocupante com a portaria nº 10, de 3 de 

Janeiro de 2017, apresentada pelo ministério da saúde, com intuito de cortar custos. (BRASIL, 

2017).

Esta portaria tem a finalidade de flexibilizar as regras para o funcionamento das UPAs, 

possibilitando seu funcionamento com apenas dois médicos. Antes eram exigidos, no mínimo, 

quatro profissionais médicos. Pela narrativa da Sra. Prosperidade e as vivências no campo, 

não tenho dúvidas de que esta medida compromete a dinâmica de transferências da UPA, 

amplia o espaço de permanência dos usuários nesta, este espaço do “entre” as transferências 

dos  usuários  para  hospitais  ou  outras  unidades,  assim  como  compromete  a  função  de 

emergência da UPA, pondo em questão sua existência.
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 A portaria deposita no gestor municipal a responsabilidade de definir o número de 

profissionais por equipe e, desta forma, é estabelecido o recurso financeiro a ser repassado 

pelo governo federal.  Em reportagem de  Paula Laboissière para  a EBC Agência Brasil,  o 

Ministro da Saúde aponta seus motivos para a implementação da mudança: "É melhor dois 

(médicos)  do que nenhum.  O Brasil  precisa  cair  na  real.  Não temos mais  capacidade  de 

contratar pessoal." Esta perspectiva de poucos profissionais médicos, além da centralização 

das ações assistenciais na emergência focadas neste profissional, afasta-se da construção de 

projetos terapêuticos e de resolução de casos, tornando-se apenas uma atenção ao momento 

agudo de sofrimento, isto quando é possível o atendimento, o que desmobiliza a produção do 

cuidado e de integração com a rede, quando diz: "É melhor essa UPA funcionando com um 

médico de dia e um de noite do que ela fechada" (LABOISSIÈRE, 2016).

Dentre  as  complexidades  do  estudo  aqui  desenvolvido  e  das  análises,  tanto  dos 

usuários,  quanto  dos  profissionais,  esta  redução  de  pessoal  não  parece  favorecer  ou  dar 

sentido à assistência como o ministro insiste, ao tratar a mudança como sendo de um "simples 

raciocínio. É senso prático". O que chama atenção também é que tal portaria vai ao revés do 

desenvolvimento e da consolidação desta rede temática nos últimos anos, transformando-se 

em desafio constante, agora urgente, o funcionamento do SUS e a garantia do direito à saúde 

da população (LABOISSIÈRE, 2016).

Obstáculos da Emergência

Sra.  Felicidade  aponta  também os  conflitos  que  se  forjaram no  espaço  diante  dos 

desejos do usuário, da dinâmica organizacional do hospital e de suas multiplicidades:

Uma sexta feira, (...) Ele tava com muita dor. (...) tanto é que eu 
falei que ia embora e ele nem ligou. (...) Aí eu fui embora. Aí 
quando  dá  2  e  pouca  da  manhã,  isso  na  sexta-feira  já,  de 
madrugada (...). Ele me liga pedindo pra eu ir para lá: “Vem pra 
cá que eu estou com muita,  muita  dor”,  chorando...  Eu falei: 
“Sorriso não tem como eu ir porque você não é menor de idade, 
(...) você tem 30 anos, eu não vou entrar aí de madrugada, eles 
não  vão  me  deixar  entrar  ‘ah,  porque  o  paciente  está  me 
chamando’, não vão deixar entrar, entendeu?” Eu até pensei... às 
vezes eu uso umas técnicas para entrar no Hospital Municipal de 
Emergência, falei que ia me consultar e acabo... Eu já fiz isso. 
Depois ele me liga às 7 horas da manha dizendo: “Felicidade eu 
não estou andando, minhas pernas não estão mexendo, não sei o 
quê...”.  Eu disse:  “Eles  não vão  me  deixar  entrar  quando eu 
for...”.  Tá  bom,  fui  pro  trabalho  e  ele  ligando  pro  trabalho, 
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chorando, chorando. Aí eu falei com minha filha, a mais velha: 
“Você  pode  fazer  um  favor  pra  mim  ?  Vai  lá  no  Hospital 
Municipal de Emergência pra mim, a visita é 11h horas. Sorriso 
falou que não está andando, não sei o quê... vai lá”. Mas Sorriso 
é muito manhoso... Eu estava no trabalho, eu não tinha telefone, 
eu tinha o “zap” da minha amiga,  daqui a pouco minha filha 
falou: “Mãe, ele não está andando mesmo não.” Aí ela tirou a 
foto: “Estão até colocando a sonda nele”. Aí eu falei: “Ah, deve 
ser uma coisa momentânea, não sei o quê”. Trabalhei, quando eu 
cheguei lá estavam as tias dele lá, entendeu? E aí ele ficou duas 
semanas  no  Hospital  Municipal  de  Emergência  e  mandaram 
ele...  Até  hoje  eu  não  entendi  direito,  se  foi  a  tia  dele  que 
arrumou no  Hospital  Universitário  ou  se  foram eles  que  não 
sabiam  o  que  fazer  com  ele  e  mandaram  para  o  Hospital 
Universitário. E eu lembro que eles mandavam sair da sala, eu 
lembro que eu olhei escondidinha pela gretinha pra saber o que 
eles iam fazer. Quando virou ele de costas eu vi o machucado. 
Aí eu lembrei: “Ah deve ser aqueles machucados que dá quando 
a pessoa fica deitada”. Mas eu não sabia como acontecia a úlcera 
de pressão, que era uma coisa tão devastadora, que era tão séria 
e tão RÁPIDA, ela faz um negócio assim quando você vê ela vai 
embora  e  pra  fechar  é  um  ano.”  (COMPANHEIRA  DO 
USUÁRIO, 2016).

Por que não facilitar o contato entre o usuário e seus familiares? Essa lógica de dar 

sentido apenas ao corpo físico, às lesões, como já apresentou Franco (2010), não leva em 

conta as outras dimensões do sofrimento. Aprisiona a multiplicidade do sujeito ao corpo e, 

pior, ao corpo doente. Nesta cena que Sra. Felicidade ilustra, parece que o usuário está preso 

não só ao corpo, mas ao hospital. E a conduta dos profissionais me remete aos relatos que 

conheço sobre estruturas como presídios e escola, afirmando ainda hoje a aproximação da 

assistência médica a suas origens de polícia médica, de postura higienista, em que o usuário é 

o culpado sobre seu estado e precisa ficar sozinho para refletir sobre sua condição, ao passo 

que os entes queridos só podem entrar em contato após autorização dos profissionais que 

zelam por ele. 

Como melhorar o corpo, sem dar sentido que motive os desejos desta melhora? 

Desafiando sua melhora e a produção do cuidado em um ambiente de guerra, onde se 

busca todos de dentro ou de fora daquela rede para sobreviver. Desta forma, para burlar este 

“aprisionamento”,  procura-se entrar em contato novamente com seu cotidiano, desafiar as 

regras, olhar pela fresta para enxergar aquele corpo que antes de chegar ali, dormia algumas 
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noites a seu lado com permissão para se tocar. Agora, outras pessoas, sem permissão, mas por 

muita necessidade e desespero, definem o que você pode tocar, ver, saber, ou não. 

Nesses momentos parece que esta saída dos profissionais de tutelar o usuário, e não se 

importar com as pequenas “transgressões” que ele faça, possam ser apenas um despreparo 

para lidar com o sofrimento do outro, gerando-se uma proteção, uma barreira à criação de 

vinculo e contato com o sofrimento. Este distanciamento e falta de negociação do tratamento 

inviabiliza a comunicação entre usuários e profissionais e potencializa a dor e o sofrimento, 

ampliando esta concepção de disputa pelo controle e redução do outro a um corpo doente. 

Inviabiliza-se, com isso, a melhoria das condições do serviço, e paralisa-se o momento do 

encontro a uma negociação fria, que não colabora para a mudança na capacitação e formação 

do profissional, que busca ignorar o afeto pelo outro. 

Afetos  estes,  bons,  ou  ruins,  levam  os  profissionais  a  ignorar  o  sofrimento  e  a 

autonomia de vida do usuário e a estabelecer práticas perversas, como o relato de um médico, 

que  chocou o  país  no  início  deste  ano ao  descrever  com detalhes  um procedimento  que 

deveria ser feito para aumentar o sofrimento de uma paciente em situação grave, e levá-la a 

óbito.  Neste  caso  específico,  o  que  motivava  sua  postura  perversa  era  o  posicionamento 

político-ideológico daquela mulher,  mas era  no seu poder  sobre o corpo do outro que se 

calcava  sua  afirmação,  como  se  falasse  de  um  corpo/objeto  onde  agiriam  seus  desejos 

perversos de raiva daquela existência. 

Por essa e outras questões que a negociação e a afirmação do usuário como sujeito de 

direitos é fundamental para a fuga de práticas que violem os direitos humanos e os desejos 

daqueles  vulneráveis  pelo  processo  saúde-doença  e  pelo  modelo  biomédico  centrado  na 

preservação e controle dos corpos. As violências são inúmeras, das mais cruéis às mais sutis, 

como a de não permitir a interação entre os familiares quando o corpo do sujeito passa a ser  

um número e habitar um leito, sem suas marcas e singularidades que dão sentido para o seu 

agir no mundo. 

Com isso, a construção de uma aposta na rede viva e em um sistema usuário-centrado, 

perpassa a postura do profissional de saúde no mundo,  de cidadania sobre estes e os usuários. 

Estas  posturas  formuladas  no  respeito  aos  direitos  humanos  são  fundamentais  para  outra 

relação com o processo saúde-doença-cuidado-morte, onde se respeitem as relações culturais 
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e socioafetivas em que o sujeito está inserido, dando concretude à sua vida e sentido ao seu 

corpo.

Desafios de ser acompanhante do usuário na emergência

 AÍ tá...Voltei... uma briga no Hospital Municipal de Emergência pra 
ficar de acompanhante, né?! Porque ele foi de madrugada... imagina o 
absurdo...  No Hospital  Municipal  de  Emergência  eles  botavam em 
uma sala, tem os quartos e o corredor da enfermagem, a porta fecha e 
a enfermeira fica no corredor. A porta fechada, o que acontecia com o 
paciente  não  dava  para  saber.  Então  ele  estava  com tanta  dor,  ele 
gritava, ela não atendeu que quando ele foi pedir ajuda, uma perna 
falhou e ele caiu, aí o “gari” que botou ele de volta na cadeira. Levou 
ele  até  o  quarto e  colocou na cadeira.  (...)  Quando colocou ele  na 
cama, falou que aí (chamar a enfermeira, mas) já veio vindo a outra, 
entendeu? (...) Um absurdo, né?! A tia dele foi questionar no hospital 
pra poder ficar de acompanhante, eles não queriam deixar. Eu falei 
“como?” se o paciente foi pedir ajuda, caiu no corredor? Agora que 
não anda se ele passar mal como é que vai ser? Se não tem ninguém 
com ele pra ele chamar? Se ele não aguentar gritar? Ai o médico lá 
falou assim: “Se o diretor deixar eu autorizo”. Aí o diretor não queria 
deixar: “Não, não precisa porque nós temos aqui funcionários pra isso, 
não precisa ficar”.  A tia dele:  “Então o senhor assina um termo de 
responsabilidade que, o senhor... Qual o nome do senhor?”. “Então se 
o médico...” (Fala do diretor). “Se o médico deixar o senhor deixa” 
(tia confirma). A gente foi lá no médico, o médico assinou. Eu passei a 
dormir com ele no Hospital Municipal de Emergência, eu trabalhava, 
chegava, ele já estava todo cuidado, ele estava de fralda de sonda, eu 
não via como ele estava, entendeu? Depois quando foi a transferência, 
mandaram ele para o Hospital  Universitário,  já 04 de dezembro de 
2014.” (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Destaca-se aqui, o papel fundamental que o profissional de limpeza tem em ouvir a 

demanda  silenciada  pelos  outros  profissionais  atarefados  e  dar  um suporte  ao  pedido  de 

atendimento do usuário. Na perspectiva institucional esta conduta pode ser pouco perceptível, 

contudo,  a  narrativa  da  Sra.  Felicidade  evidencia  a  importância  desta  atenção  na  disputa 

micropolítica do cuidado. Para ela e pela narrativa da auxiliar de limpeza da UPA, há uma 

grande interação entre este profissional e os usuários no cotidiano dos serviços de saúde. A 

percepção deste  profissional  sobre  o usuário  contribui  na produção do cuidado deste  nos 

serviços  de  saúde,  reivindicando  a  atenção  ao  seu  caso,  percebendo  sua  singularidade  e 

ampliando sua capacidade de negociação sobre o cuidado e  seus projetos de felicidade.
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Pergunto à Sra. Escuta sobre o seu trabalho na unidade e ela explica com satisfação: 

Ah, o meu trabalho é um espetáculo, eu gosto do meu trabalho, eu 
gosto do que eu faço. Eu não tenho muito que falar sobre... Porque 
pelo menos as equipes que eu trabalho são as equipes boas. Sabe? São 
porque  a  gente  tem  umas  boas  convivências,  né?!  A gente  brinca 
MUITO, mas trabalha BASTANTE. Antes de brincar, né?! (...) O que 
eu tenho pra falar é que eu gosto do meu trabalho, do que eu faço. E 
gosto  das  pessoas  que trabalham comigo,  né?!  (...)  Eu trabalho na 
limpeza. Eu trabalho limpando, aonde as pessoas sujam, né?! Aí eu 
tenho que estar lá, pra  limpar, né?! Entendeu? Então... Eu gosto do 
meu trabalho porque eu tenho que saber que eu só tenho esse trabalho 
aqui. Entendeu? Então eu tenho que zelar por ele. Entendeu? Então 
quer dizer... Eu me esforço bastante, pra não desagradar às pessoas. 
Entendeu?  Trabalho  aqui  já  tem  quatro  anos.  (AUXILIAR  DE 
LIMPEZA, 2016).

Ao relatar sobre sua relação com os usuários quando precisam de ajuda, complementa:

Eu chamo alguém. Com certeza. Ainda mais o pessoal do CAPS, né? 
Eu sei que eles (...) precisam de um apoio das pessoas, né?! Porque 
eles  são  usuários,  eles  tomam  remédio,  essas  coisas.  Então  quer 
dizer... Eu estou sempre dando atenção a eles, sabe? Eu estou sempre 
ali com eles... E eles são “de boas”. Alguns ali não são tão desligados 
nas coisas, né?! Alguns ali são bem prestativos nos problemas que eles 
têm, né?! (AUXILIAR DE LIMPEZA, 2016).

Quando  perguntei  sobre  o  trabalho  dela  e  em  que  momento  conversava  com  os 

usuários, ela esclarece:

(...) eu converso nessa hora e fora dessa hora também, porque toda 
hora eu estou lá,  toda hora eu estou lá  conversando.  Deixo o meu 
celular, porque o meu celular só tem louvor, né? Eu só escuto louvor. 
Deixo o meu celular com eles escutando louvor.  Entendeu? Porque 
eles se sentem bem, porque a unidade aqui não tem uma televisão, 
sabe?  Eu achava que  deveria  ter  uma televisão.  (...)  A pessoa  fica 
muito entediada de ficar  aqui dentro,  sabe? Então uma televisão já 
distrai  a pessoa,  que aqui  tem gente que gosta  de ver uma novela, 
gosta de ver alguma coisa assim, então quer dizer... Uma televisão já é 
uma distração pra eles, né? E não tem nada disso, então eles ficam 
meio entediados. Então é onde a gente tem que ir lá dá uma atenção, 
conversar, às vezes tem um familiar lá fora, Entendeu? Aí eu já levo 
um recado de lá pra lá e de lá pra dentro. Entendeu? Vou lá, converso 
com a  assistente  social.  Peço  à  assistente  social  pra  deixar  entrar. 
Entendeu? E às vezes não está no horário de visita, né? Mas a pessoa 
já tem tempo que não vê, às vezes quer vê aí a gente vai lá e conversa. 
A assistente social às vezes deixa, né?! Quando ela vê que a pessoa 
não  está  na  sala  vermelha  aí  ela  até  deixa.  Mas  se  tiver  na  sala 
vermelha ela não pode deixar, fora de hora de visita, porque às vezes 
eles estão tomando banho, estão fazendo alguma coisa assim, então 
não tem como. (AUXILIAR DE LIMPEZA, 2016).
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Sua postura demonstra uma relação particular, e possivelmente privilegiada, de diálogo 

com o usuário, não esta capturada pelos protocolos assistenciais, o que disponibiliza mais 

tempo para conversas e percepções sobre o outro como sujeito, e assim procura facilitar as 

suas  necessidades  e  construir  permeabilidade  entre  os  protocolos  da  unidade  e  as 

possibilidades de cuidado. Essas fissuras geradas não se fazem da força preponderante do 

médico ou de outros profissionais que exercem a cuidado a partir de suas habilidades técnicas, 

de suas tecnologias leve-duras. Aqui se pode dizer que esta profissional age nas fissuras da 

fortaleza dos protocolos com uma força fraca, solidária, imperceptível àqueles com as retinas 

pouco vibráteis e sensíveis. Assim não se contrapõe ao poder geral exercido, mas constituem-

se em suas bordas, não disputando a centralidade do cuidado, mas as ações de apoio que 

interferem e criam interferência  no processo saúde-doença-cuidado-morte.  (MENDONÇA, 

2014).

Entrada, internação e alta à revelia no Hospital Universitário 

A saída do Hospital Municipal de Emergência para o Hospital Universitário não fica 

clara.  A Sr.  Felicidade  não sabe  precisar,  e  coloca  a  dúvida  se  a  tia  de  Sr.  Sorriso  teria 

influenciado  nesta  transferência,  que  acontece  em  dezembro  de  2014.  Recomeçam  as 

investigações, suspeitam novamente de tuberculose.  Sr. Sorriso passa 15 dias no isolamento, 

onde as feridas voltam a aumentar, depois é transferido para o neurologista. 

Neste hospital, a entrada de Sra. Felicidade como acompanhante era permitida, mas as 

questões econômicas, sociais e de circulação na cidade dificultavam seu acesso, como relata a 

seguir:

Eu  tinha  que  trabalhar,  porque  ele  parou  de  trabalhar...  Eu  tinha 
minhas quatro boquinhas aqui, tinha o aluguel do bar… Até porque eu 
tinha que ter dinheiro pra ficar indo pra lá, visitar ele. Bom, eu não 
posso sair do trabalho, tenho que ficar de acompanhante à noite. Nem 
todo hospital  banca.  “Sorriso,  agora você tá doente.  Se precisar de 
alguma coisa,  eu não tenho dinheiro,  Sorriso.  Eu sempre vivi eu e 
meus filhos, o que eu tinha estava bom... Agora com você doente, eu 
não sei, (...)” (...) Eu ficava com medo, assim dele precisar de alguma 
coisa. Como de fato eu comprava (medicamentos que ele usava no 
hospital), eu comprava as coisas pra levar, entendeu? Lá no Hospital 
Universitário, não é que nem nos outros hospitais, você pode levar as 
coisas. E ele queria as coisas, ele queria fruta, entendeu? Aí eu falei: 
“Engraçado, você quer as coisas e você quer que eu fique em casa 
sentada”. Entendeu? Mais um filho pra eu bancar, entendeu?”
(...)
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Eu cheguei era 7 horas e pouca porque a minha filha foi levar roupa 
pra mim. Eu tinha que trocar  de roupa,  como não dava pra ir  (até 
nossa comunidade) eu pedia a (minha filha pra ir no meu trabalho em 
(um bairro entre a comunidade e o hospital universitário) levar roupa 
pra mim.
(...)
(Ao falar da família e amigos): “Iam visitar, mas ajudar mesmo, quem 
mais  ajudava  era  a  mulher  do  pai  dele.  Ajudavam  mais 
financeiramente, mas pra ficar fisicamente...” (COMPANHEIRA DO 
USUÁRIO, 2016).

Intersetorialidade e integralidade na saúde - INSS

A preocupação financeira, que influencia a possibilidade de acompanhar o processo de 

cuidado  de  qualquer  usuário,  para  Sra.  Felicidade  também  era  fundamental.  Com  isso, 

entraram com recurso  no  INSS  para  conseguir  o  auxílio-doença.  A resposta  é  oportuna, 

facilita  e  garante  a  continuidade  desta  no  acompanhamento,  além  de  reforçar  outras 

necessidades que as unidades de saúde não ofereciam. 

Ou seja, para além do atendimento ao corpo, aqui se projeta uma atenção financeira 

com vias de garantir  e estabilizar  a  manutenção da vida cotidiana,  como de suporte para 

necessidades  antes  não  pensadas.  O  intuito  deste  benefício  centrado  no  usuário  parece 

oportuno para produção do cuidado. No entanto, a quantia financeira disponível pode não ser 

suficiente, dependendo da complexidade do caso. 

 Ele  estava trabalhando de carteira  branca  aqui,  ele  tinha saído da 
carteira assinada e estava trabalhando de carteira branca. Então quer 
dizer...  Receber  de onde,  né? (...)  Demos entrada no INSS, porque 
como ele já tinha trabalhado de carteira assinada vamos tentar... Até 
que  deu  tudo  certo  e  ele  recebeu  direitinho.  Ele  recebeu  auxílio 
doença. Foi até rapidinho, entendeu?(...) O menino ligou aí depois eu 
fui   procuradora  dele,  a  perícia  foi  lá  no  hospital.  (...)  Foram até 
rápido, aí liberaram e eu fiquei como procuradora pra depois ir lá (...). 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Violação de direitos humanos e a luta por direito à saúde e à dignidade humana no  
hospital

A passagem  pelo  Hospital  Universitário  resultou  em  mudanças  profundas  na  Sra. 

Felicidade, que deixa de assumir um papel apenas de acompanhante e passa a exercer algumas 

tarefas da enfermagem ao compreender as dificuldades destas e violação de direitos humanos 

a que Sr. Sorriso estava submetido. A compreensão destas violações, como falta de água, de 

higiene e exposição a altas temperaturas, a move, não apenas a reivindicar condições dignas 
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aos  médicos  responsáveis,  como  a  assumir  uma  postura  cuidadora  e  cidadã  diante  da 

calamidade  estrutural  em  que  o  hospital  se  encontrava.  Chama  a  atenção  também  a 

compreensão que a Sra. Felicidade tem da hierarquia hospitalar e de como qual profissional 

poderá ter maior resolução nas questões que lhe preocupam, refutando as visões de usuário 

desinformado e “coitadinho”, por sua clareza de onde e como reivindicar direitos.

Este  saber  fazer  e  caminhar  como usuária  nas  instituições  de  saúde,  ela  relata  em 

outros  momentos  e,  nesta  situação,  não  só  utiliza  como  conhecimento  adquirido  para  a 

produção do cuidado como o extrapola invadindo o protocolo da enfermagem. Assim, relata 

que:

No isolamento esses 15 dias, então eu saía às 7 horas da manhã e eu 
chegava às 18hs. (...) Calor, foi verão, dezembro, sabe né?! VERÃO... 
O quarto dele tinha uma janela assim, o sol batia, mas sabe aquele 
mormaço, os “garis” de greve, o pessoal da limpeza, sabe o Hospital 
Universitário como é, né?!  O pessoal da limpeza sem receber não 
estava limpando.  Eu chegava… O cesto,  o  quarto cheio de mosca, 
aquelas fraldas sujas dele ali dentro, ninguém tirava, uma sujeira, ele 
naquele calor, sem ar condicionado. (...) Sabe, eu ficava imaginando, 
imagine o Sr. Sorriso o dia inteiro naquele quarto sozinho... Aí outro 
dia  eu  cheguei  lá  tarde,  aí  ele  falou:  “Felicidade,  eu  estou  aqui 
sozinho, desde às 12h e pouco e ninguém entrou aqui, eu estou nessa 
posição e ninguém veio aqui, eu estou com sede”. (...) Desculpa que 
eu começo a chorar... Vou lembrando dessas coisas (voz embargada). 
(...)  Aí  eu  fui  falar  com  a  enfermeira  (voz  embargada):  “Poxa!” 
(Enfermeira responde:) “Ah, você não é acompanhante dele? Por que 
você não fica com ele?” (Sra. felicidade responde:) “Porque eu tenho 
que trabalhar, eu não tenho ninguém pra ficar com ele de dia. Ele tem 
mãe, ele tem um monte... Mas ninguém fica, eu tenho que vir à noite. 
Mas é o serviço de vocês virar ele de 2 em 2 horas, tem que mudar ele 
de  posição,  aqui  não  tem  o  colchão  pneumático  que  ele  tinha  na 
neurologia. O de lá não pode vir pra cá e aqui vocês não têm”. Aí eu 
não sabia como funcionava as coisas, aprendi muita coisa nesse tempo 
lá no hospital. Eu disse: “Poxa, ele com sede! Ele não consegue nem 
sentar na cama sozinho”. Porque a paralisia dele é T10. Dependendo 
da onde a imobilidade, né?! Ele não tinha esse equilíbrio de sentar. 
(...)  Ele  não levantava sozinho,  ainda nem tinha feito  fisioterapia... 
Não sabia nem se mexer sozinho... Era tudo com ajuda da gente, mexe 
perna, puxa, entendeu? Aí ela falou assim “Ah, enche uma garrafa de 
dois litros de coca cola e coloca do lado dele”. Falei para ela: “Vem 
cá? Um calor desse, verão. Se eu encher uma garrafa de água 7 horas 
da manhã, quando for 5 horas da tarde você vai beber aquela mesma 
água quente? Naquele quarto quente dele que o sol bate o dia inteiro lá 
dentro?”(...) Aí, eu fui na assistente social (…). Até que o médico viu 
a situação, mas eles não tiraram também antes do prazo... Aí rapidinho 
ele saiu, e aí tá. Como eu estou te falando eu só chegava à noite, então 
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a hora de banho, nada disso eu via. Quando eu chegava, ele já estava 
ajeitadinho. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Em diversos momentos da narrativa, a Sra. Felicidade me questiona, confirmando  se 

compreendo a situação que ela expressa. Sim, compreendo, mas a maneira estruturada que ela 

passa este conhecimento, com exemplos da realidade, facilita, e contribui para abordagens de 

educação permanente em saúde. Assim, ela ensina muito sobre o que eu pensava que em 

algum momento sabia. Os conhecimentos passados/gerados por aquele que está com o usuário 

no sistema de saúde são mais viscerais, nos marcam, não apenas como conhecimento mas 

como vivência. Tem que estar disposto a este encontro com tantas dores e sofrimentos para 

vislumbrar  saídas,  muitas  vezes  interpostas  pela  incapacidade de ver  e  conversar  sobre  o 

sofrimento do outro. 

Outra questão que me tomou ao me permitir este encontro é saber o que fazer com o 

conhecimento  gerado  e  antes  de  tudo,  como tentar  amenizar  tal  sofrimento.  Para  alguns 

apenas a escuta da usuária pode trazer o alento de ter contribuído para seu bem estar. Talvez 

tornar  visível  a  fala  dela  e  inseri-la  em outros  processos  de  formação  em saúde possam 

também ser um caminho. Aprecio assim, a coragem e disposição com que os profissionais de 

saúde  exercem  suas  funções  ao  lidar  com  situações  e  casos  parecidos  com  este, 

cotidianamente, quando o tempo que deveriam ter para digerir e ressignificar tais sofrimentos 

é  usurpado  pra  gerar  mais  procedimentos,  mantendo  também  uma  lógica  de  trabalho 

adoecedora e violadora dos direitos  humanos,  como discutem Franco  et Galavote (2010), 

sobre o trabalho opressor.

A produção do cuidado dos usuários e sua capacitação em ato

Ah é, eu passei a trocar a fralda dele também no isolamento. Porque 
elas demoravam muito, eu entendia... (...) E ele ficava agoniado, eu 
também ficava agoniada de ficar tanto tempo... Porque quando eu ia 
fazer, trocar a fralda dele, esse machucado era tampado, então eu não 
via,  entendeu? (...)  Eu  tinha  tanta  foto  do  machucado  no telefone, 
perdi tudo. Aí eu perguntei: “Sorriso, eu posso trocar sua fralda? Você 
tem vergonha?” Aí ele: “Não”. Eu: “Então eu vou trocar sua fralda, 
tá?”. Foi aí que eu comecei a trocar a fralda dele. Toda enrolada, né?! 
Até eu pegar o jeito... Aprendi, né?! (...) Eu sempre trocava a fralda 
dele, mas sempre com tampão, eu não via. Mas eu comecei a sentir 
um fedor de podre, de carniça. Eu disse: “Sorriso esse seu machucado 
está  com  um  cheiro  ruim,  fedendo  à  carniça”.  Ele  disse:  “Ah  a 
enfermeira disse que tá bom”. Aí eu: “Não é possível isso aqui tá bom, 
não é possível, isso aqui não tá legal”. Ele era uma pessoa doente, mas 
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era ignorante. Aí quando chegou de noite uma enfermeira, foi trocar 
ele, mas eu não tive coragem de olhar. Sabe? (...) Mas quando ela viu 
eu percebi que ela não tinha gostado. Ela olhou e disse “hummm”. Aí 
eu  disse:  “Viu?  Nem  a  enfermeira  gostou  do  aspecto  do  seu 
machucado”.  Aí  fiquei  quieta...  Aí  fui  trabalhar.  Falei  à  noite,  de 
manhã fui trabalhar aí quando foi de tarde ele me ligou: “Ah, tô vindo 
do centro cirúrgico”. Aí eu falei: “É? Por quê?”Aí ele falou: “Ah, fui 
tirar aquela... Ela tirou cada “bifão” e me mostrou”. Aí eu falei: “Ah, 
é? Não te falei que o negócio não estava legal?”. A enfermeira que 
deve ter passado é louca de dizer que isso aí tava bem. Até a gente que 
é  leiga  estava  vendo  que  aquilo  não  estava  bom.  (...)  Um  dia  a 
enfermeira precisando de ajuda, eu fui olhar. Quando eu olhei... Já viu, 
já?(...)  Horrível,  horrível!(...)  Sabe quando a pessoa levou um soco 
naquele filme que a mão passa e fica aquele buraco? A impressão que 
eu tive... Eu falava assim: “Gente...” Eu saí... “O Sorriso vai morrer”. 
Eu  não  poderia  acreditar  que  uma  pessoa  pudesse  viver  com  um 
buraco daquele. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Sra. Felicidade pede autorização ao companheiro para fazer a troca de fraldas, mas 

qual profissional de saúde tem tempo ou alteridade suficiente para solicitar esta autorização? 

Desta maneira, entende a necessidade e supera seus medos e começa agir sobre a produção do 

cuidado e da cidadania, pois ao encontrar a ferida exposta, expõe também o serviço e exige o 

direito à assistência de qualidade. 

Coloca em disputa o saber técnico e o saber de si, cotidiano. Apresenta também um 

espanto  com  o  olhar  voltado  ao  corpo  físico,  com  o  qual  não  estava  acostumada  a  se 

relacionar desta forma, e assim vai estabelecendo outro diálogo e cuidado deste corpo físico. 

O que dialoga com Franco & Gavalote (2010) sobre a construção deste olhar sobre o corpo 

físico:

O saber  sobre  o corpo vai-se  construindo sobre o próprio  leito  do 
doente.  O  olhar  do  médico  à  época,  debruçado  sobre  os  órgãos, 
percebendo sua morfologia, as lesões, e todo o universo que se revela 
através de uma nova linguagem corporal, era fonte de conhecimento. 
O debruçar-se sobre o corpo, ato que dá sentido à clínica, se torna um 
método  na  busca  e  formação  do  conhecimento  da  medicina. 
(FRANCO et GAVALOTE; p.5, 2010).

 Assim, Sra. Felicidade segue em sua apropriação da produção do cuidado de si e do 
Sr. Sorriso no hospital:

Então  era  tudo  eu  sozinha,  a  família  não  tinha.  Quando  eu  vi  a 
situação dessa escara... Ele falou assim: “Felicidade, quando você está 
elas me tratam de um jeito, quando você não está, é outro jeito.” Aí eu 
saí do trabalho, entendeu? Pra ficar cuidando dele. Olha, eu tomei uma 
intimidade  tão  grande,  elas  são  tão  preguiçosas  que  eu  entrava  no 
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posto  e  fazia  meu  kit,  porque  à  noite  enfermeiro  quer  dormir, 
entendeu? (...) Eu pegava a bandejinha, aí eu ia lá dentro e eles ainda 
faziam assim pra mim: “Pode pegar aí, ó!”. Aí eu ia lá dentro, pegava 
fralda, pegava algodão. Porque no hospital é assim, né? O algodão, a 
água, as garrafinhas para furar, para lavar, todo o Kit. Não podia fazer 
o curativo porque eu não sabia, então podia contaminar. A enfermeira 
me ensinou: “Em casa quem vai fazer mesmo é você, então aprende.” 
Aprendi (…). Depois nem o curativo eles faziam mais, porque viram 
que eu aprendi a fazer, adoraram... (...) Tudo era eu que fazia, e fora as 
brigas  que  eu  tinha  com  as  enfermeiras...  Porque  não  cuidavam, 
porque não faziam, porque não davam remédio certo. Tudo isso tem. 
Você sabe,  né? Tem ótimas enfermeiras,  mas tem umas que...  Pelo 
amor de Deus! Não sei pra que segue essa profissão. (...)Teve uma que 
arrumou briga porque eu estava fazendo as coisas. Ai veio uma lá e 
falou  assim:  “Eu não entendo vocês!  Por  que  vocês  estão  fazendo 
questão da Sra. Felicidade limpar a bunda do Sr. Sorriso? Quem faz 
questão de ficar limpando o cocô do Sr.  Sorriso? Eu queria ver  se 
fosse (em outro serviço) se vocês iam fazer questão, é porque aqui 
ainda tem tempo. Ela quer limpar a bunda do marido dela, deixa ela, 
melhor pra gente”. Ela me falou: “Ela está brigando por quê? É até 
bom que ela ajuda a gente.” Pois é, eu não perturbava ninguém, era 
muito difícil. Às vezes, quando eu não queria, porque eu estava com 
raiva dele.  “Ahh...  meu amor me limpa...”  Eu: “Não limpo, chama 
Fulana  se  quiser,  eu  não  sou  obrigada  a  limpar,  eu  sou  sua 
acompanhante, eu faço o que quero.” Aí ele: “Mas elas não sabem, 
amor, limpar igual a você.” Aí eu: “Que não sabe o quê, Sorriso.” Ele 
era muito dependente de mim, daí eu fui dar essa confiança de fazer...
(...) quatro meses, fiquei  de 4 de dezembro até 30 de março, sem sair 
pra  nada.  Se  eu  dormi  em  casa  duas  vezes  foi  muito.(...)  Por 
necessidade, entendeu? Então aniversário da minha filha eu não fiquei 
com ela, só vim aqui dei um beijinho (...). Natal eu passei com ele no 
hospital, (...) Ano Novo fiquei lá... Como é que eu vou deixar o cara 
sozinho  na  virada  de  festa?” (COMPANHEIRA  DO  USUÁRIO, 
2016).

Essa compreensão do ato de cuidar do outro, como aponta Franco no estudo Em busca 

da Clínica dos Afetos, está descrita nos primórdios da medicina, quando esta acontecia “com 

base em um conhecimento instintivo, na sensibilidade de cada um, na busca pelo conforto, 

pelo alívio da dor e sofrimento”. Nesta narrativa vemos a expressão deste conhecimento nato, 

e  a  disputa  hoje  apresentada  pelo  saber  científico,  centrado  no  médico.  Esta  disputa  é 

abordada na fala  das  enfermeiras  e  nesta  negociação entre  um saber  coletivo  passado na 

oralidade pelas gerações e um saber protocolar, com base no biopoder. Isto aparece também 

quando  Franco  & Gavalote  (2010)  falam  sobre  os  primórdios  do  conhecimento  sobre  o 

cuidado ao corpo: 
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A questão central neste período é o fato de que não havia um saber 
soberano,  ou  seja,  um  saber  que  se  colocava  acima  dos  outros  e 
instituía o critério de verdade, julgamento sobre o que é, e como deve 
ser o corpo, e as práticas de cuidado. O saber então era reconhecido 
como algo de posse de todos, e, portanto validado coletivamente. (...) 
Do saber  de si  extraía-se também o ato de cuidar.  Gestos  singelos 
como, por exemplo, a mudança de posição sobre o leito, a busca do 
conforto,  era  expressão  de  que,  um sujeito  que  sofre  é  ao  mesmo 
tempo objeto e sujeito do cuidado. 
(...)
 O estar  na  vida,  mesmo em situação  de  sofrimento  de  um corpo 
doente,  era  uma  condição  do  sujeito,  e  se  dava  através  da  sua 
sensibilidade  e  intuição.  O  conhecimento  adquirido  e  apropriado 
coletivamente  vai  gradativamente  sendo  estruturado  pelo  saber 
médico, ele é expropriado da sociedade para se tornar propriedade de 
alguns. Passa então a ser mediado pela linguagem escrita, transmitido 
pela palavra, e o acesso ao mesmo vai aos poucos ficando restrito a 
uma elite letrada. (FRANCO et GAVALOTE; p.5, 2010).

Aqui, essa disputa colocada pela formação formal fica clara, quanto a capacidade e a 

intenção da enfermagem de formar a Sra. Felicidade para continuar o cuidado em sua casa. 

Apesar  de este  fato aparentemente ter  origem na falta  de pessoal  e  estrutura do Hospital 

Universitário,  esta fuga do tratamento formal  pode compreender também uma perspectiva 

inclusiva do processo saúde-doença, onde inclui a Sra. Felicidade na construção cotidiana das 

ações de cuidado, transbordando a negociação sobre a tecnologia leve para uma apreensão dos 

protocolos, como por exemplo o de higienização. 

Essa coletivização do saber estruturado de maneira oral e prática incomoda as outras 

profissionais,  pela  perda  de  poder  do  saber  técnico,  que  poderiam  exercer  sobre  os 

acompanhantes e usuários. Agora, a Sra. Felicidade não apenas negocia o projeto terapêutico, 

mas conduz alguns procedimentos para a melhoria do quadro clínico do Sr. Sorriso, o que irá 

se refletir em seu comportamento e no comportamento do usuário em todo percurso adiante, 

pois sua negociação sobre o seu projeto terapêutico torna-se cada vez mais contundente. 

Seguimos os relatos,  questiono algo e ela me responde: “Eu vou chegar lá.” E me 

apresenta mais uma vez todo seu entendimento, aprendizado e desafios nas disputas sobre a 

produção do cuidado: 

Então quando eu vi esse buraco, o enfermeiro pediu pra eu segurar pra 
tirar o negócio, nossa... Eu passava mal... Ele perguntava: “você tem 
nojo?”  Eu  falava:  “Sorriso,  se  eu  tivesse  nojo  de  você  eu  nem te 
trocava,  que é  pior  (...).  Não é nojo,  cara...  é  que o buraco...”  Ele 
nunca tinha visto...  era  teimoso, queria  ficar  de barriga pra cima e 
tinha que sair de cima desse machucado. Tinha que mudar de posição 
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de duas em duas horas, ele não entendia isso... (...) A enfermeira: “Tira 
uma foto, Sra. Felicidade...” (...)Ai eu tirei... “Mostra pra ele”... Ah, 
menina!  Quando mostrou,  eu  disse:  “Isso  vai  acabar  com ele”  Ela 
falou:”  Mostra  pra ele”.  Aí  eu mostrei.  Ele  só não chorou...   Aí  a 
(nome da  enfermeira):  “Sra.  Felicidade,  eu não quis  fazer  isso pra 
judiar dele, é pra ele tomar um choque, (...) pra ele ver como é que ele 
está.” Foi aí que ele começou a virar (...)  É muito difícil cuidar de 
uma pessoa que não deixa ser ajudado.(...) E fora a abstinência, né?! 
Não  dormia.  (...)  Por  isso  que  ele  estava  nessa  agitação  toda.” 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Em outro momento relata:

 Eu virava ele  de duas em duas horas,  como eu te  falei.  Então no 
começo meu braço ficava muito dolorido,  porque eu fazia tipo um 
gancho, ele enfiava o braço e eu puxava. (...) era o jeito que a gente 
achava melhor (...). Isso nos primeiros meses me deu uma dor aqui. E 
eu fiquei cheia de vasos. Sabe aqueles vasinhos? Porque eu dormia 
com a perna meio que pendurada lá.  (...)  E depois eu ficava o dia 
inteiro no restaurante, porque eu trabalhava na cozinha. Ficava o dia 
inteiro em pé. E passava de duas em duas horas virando. E quando ele 
fez a plástica?(...) Depois da plástica que não podia virar ele assim, só 
de bruços. O médico falou que não podia virar ele assim, tinha que 
virar ele de bruços. E ele não tinha força aqui... E ai o médico pediu 
para deixar a fralda aberta e botar o ventilador em cima... Bárbara! De 
duas em duas horas lá ia eu com a mesinha e a cadeira do ventilador. 
Trocava a cama,  aí  ia  lá  pra virar  ele  de bruços,  virando,  virando, 
sozinha! “Agora fica (...) virado pra lá!”.  “Ah, já deu duas horas...” 
Pegava a cadeira... (...) E ainda tinha que trabalhar. Aí eu saí de tudo. 
Não foi nem porque eu não estava aguentando, mas é que ele estava 
piorando.  Como  é  que  eu  ia  trabalhar  com  ele  naquela  situação? 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Assim, me parece que a cada momento ela vai consolidando suas verdades e clarezas 

sobre os desafios dos cuidados com Sr. Sorriso, elabora uma melhor maneira de intervir na 

disputa dessa produção. Detalha também como a produção do cuidado para com ele refletia-se 

em uma certa anulação do cuidado para consigo mesma.

Contudo, ela ainda sob o efeito do luto se lamenta que teria a obrigação de entendê-lo, 

apesar de ter voltado sua vida para acompanhar seu tratamento. Então explica como fez para 

dar assistência à sua família e passar os dias no hospital, o que aponta para a importância de 

uma assistência integral à saúde que inclua assistência e cuidado com a família e a rede viva 

do usuário: 

Mas eu não entendia, porque também estava nervosa, entendeu? Eu 
tinha que administrar a vida dele, tipo assim... Eu saí do trabalho, e eu 
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não vinha mais pra casa. (...) morava no (Hospital Universitário). Um 
monte de gente criticava. (...) tinha gente que achava errado eu largar 
meus  filhos  para  cuidar  de  uma  pessoa  que  não  é  meu  sangue. 
Realmente, são meus filhos. Mas eu sabia que se eu abandonasse o Sr. 
Sorriso ali... Meus filhos querendo ou não... um estava na casa de uma 
amiga minha, a outra ficou na casa dessa família na qual ela foi dama 
de honra. A mais velha tinha uma filha, a outra fica na casa da sogra 
dela, (...). Os pequeninhos estavam guardados. Eles não estavam era 
tendo a presença da mãe. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

A aposta da saúde da família é também nesta criação de vínculos da comunidade e de 

potencializar a sua rede viva. A rede que cuida dos filhos da Sra. Felicidade faz parte desta 

rede viva. 

Nesse processo, não há apenas uma família a precisar de suporte. Tanto a família de 

Sra. Felicidade quanto a do Sr. Sorriso estavam vulneráveis e precisando de suporte. Se por 

um lado, as crianças precisavam de atenção e de estrutura para dar conta de suas rotinas sem 

trauma; do outro, o ente familiar ao qual o Sr. Sorriso era mais apegado, sua avó, e também 

matriarca  de  uma  grande  família,  estava  internada  e  acabou  falecendo.  Assim,  a  Sra. 

Felicidade também negocia com a família  as recomendações e  os ideais estabelecidos  de 

tratamento. Há também uma relação estremada entre a Sra. Felicidade e a mãe do Sr. Sorriso, 

pela disputa e compreensão do papel cuidador idealizado de uma mãe. Como acompanhante 

do Sr. Sorriso, ela se mostrava como familiar, mas também já havia se colocado como gestora 

do cuidado do usuário, e se irritava com algumas intervenções familiares que ignoravam suas 

orientações, como vemos: 

Aí a vó dele morreu, a única que podia cuidar dele, que cuidou a vida 
inteira dele, morreu. (...)  Estava internada, foi fazer alguma coisa e 
morreu. Eu pedi pra família não contar pra ele no momento ali, porque 
ele  estava  frágil.  Ligaram,  falaram pra  mim que  não iam contar  e 
ligaram pra contar por telefone, os médicos ficaram loucos com ele lá, 
entendeu? Passou muito mal... O médico, quando o pai dele chegou: 
“Mais um pouco e o senhor não pega nem o seu filho vivo (...)Parecia 
que  aquele  garoto  ia  ter  um  troço...”.  E  taca-lhe  remédio  pra  ele 
acalmar. Se você dá uma notícia dessas pessoalmente pra uma pessoa 
boa tem que ter um jeito, imagina pra uma pessoa doente, no hospital 
e  por  telefone.  Eu  falei:  “Deixa  que  eu  conto,  eu  vou  ver  se  vou 
contar,  como  eu  vou  contar”.  Porque  quando  ele  parou  de  andar, 
ninguém deixou falar pra avó dele... Eu falei: “ ninguém queria que 
contasse pra avó dele pra preservar (...).  Eu também concordei,  ela 
sabendo não ia fazer ele melhorar, e ia piorar o estado dela. Agora na 
hora de poupar ele ninguém poderia poupar, sabe? Foi de maldade, 
ligou de maldade. E depois que a avó dele morreu, (...) a avó todo dia 
batia na minha porta pra saber se ele tinha tomado Nescau, (...) para o 
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bebê,  entendeu? Eu até  brigava com ela  às vezes:  “Por isso que o 
Sorriso é assim, (...).” A gente morava junto, mas a roupa dele não 
ficava  lá  em  casa,  não.  Antes  dela  ficar  doente,  ele  chegava  do 
trabalho: “Mô, vou em casa, vou na minha avó tomar banho.” Ele só 
ficava lá em casa,  almoçava, até pra ir no banheiro, ele ia na vó dele. 
(...) Nunca largava a vó dele, tinha umas mulheres... Mas dizia: “eu 
não  tenho  coragem de  largar  minha  avó”.” (COMPANHEIRA DO 
USUÁRIO, 2016).

Saúde da família, saúde da comunidade: desafios da assistência a um sujeito em 
movimento

Oh, pedaço de mim
Oh, metade arrancada de mim

Leva o vulto teu
Que a saudade é o revés de um parto

A saudade é arrumar o quarto
Do filho que já morreu

(Pedaço de Mim, Chico Buarque).

A relação familiar complexa que este estudo apresenta mostra que a clínica da família 

existe e não existe para a família do usuário. Ela existe apenas para alguns em momentos 

específicos,  não fazendo parte  de uma integração familiar.  A clínica,  a  partir  dos  agentes 

comunitários, constrói uma integração com a comunidade, mas pouca com a família em si. 

O núcleo familiar do usuário se estabelece em duas casas, na casa da avó e na casa de 

sua companheira, mas esta compreensão de família presente no território existencial do Sr. 

Sorriso tem pouca possibilidade de manejo pela clínica, ainda mais se as equipes para atender 

cada  casa  são  diferentes,  pois  estas  são  divididas  de  acordo  com  o  território  físico  e 

geográfico da comunidade e não dos diversos territórios existenciais que os usuários habitam. 

Essa falta de integralidade faz o caso do Sr. Sorriso ser um, e o caso de sua avó, outro, o que 

nos deixa na dúvida sobre como a rede de urgência olha para o núcleo familiar. Como isso 

poderia interferir na elucidação do diagnóstico? 

A família, ao “sair” da clínica da família, não pertence mais a uma mesma equipe de 

cuidado na UPA ou no hospital.  Ela  pode ter  caminhos diferentes,  o  que parece bom ao 

respeitar  as  singularidades  do  usuário,  mas  problemático  ao  afastá-lo  de  seu  território 

existencial. Podendo-se chegar ao ponto visto neste estudo, onde, de duas pessoas da mesma 

família, que moram juntas, ficam doentes, e cada caso torna-se um, desconhecido e distante 
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para outro e para os profissionais do cuidado que percorrem a rede fora da clínica. Assim, 

cada familiar torna-se um caso destacado, isolado:

Enquanto à avó dele estava viva, ia a mãe e as tias. Depois que a avó 
dele morreu, ninguém mais da família da mãe dele ia, só o pai e o tio. 
Tio por parte do pai. Elas iam no Hospital Municipal de Emergência 
no começo, na UPA no começo, quando a avó dele estava viva porque 
tinha  que dar  uma satisfação.  Depois  que a  avó dele  morreu,  todo 
mundo, usou que estava de luto. Assim, pô, tá de luto, morreu, mas 
tem uma pessoa ali que está precisando. Sabe? (…) “Vou cuidar dele 
porque a minha mãe cuidava dele.” Sabia que Sr. Sorriso era tudo. (...) 
As  roupas  dele  só  foram lá  pra  casa  depois  que  a  avó dele  ficou 
doente, quando ele voltou do hospital, ele ia pra onde? Quem ia cuidar 
dele? A tia falou assim: eu não posso cuidar. A mãe falou eu tenho 
minhas  doenças,  meus  problemas...  (COMPANHEIRA  DO 
USUÁRIO, 2016).

A avó fica doente na mesma época e eles acabam se separando. Dentro da lógica de 

regulação  e  assistência  à  saúde,  o  laço  de  parentesco  não  aparece  como  uma  noção 

terapêutica, nem como investigação para o caso. Só agora eu também enxergo a avó dele. De 

que ela morreu? Ela fez outros caminhos para assistência? Até onde os caminhos poderiam ser 

próximos dentro deste sistema de saúde? Parece que a análise epidemiológica, geográfica a 

nível familiar, ou mesmo a anamnese, pouco importaram na análise do caso clínico. 

Falta esta análise epidemiológica mais relacionada ao núcleo familiar, relacionada ao 

risco, como exemplificam exercícios básicos da epidemiologia. Qual o alimento estragado na 

festa, que causou o adoecimento dos presentes? A partir das pessoas que ficam doentes, você 

pode descobrir a causa. Quais os sintomas e hábitos do Sr. Sorriso e de sua avó na casa deles? 

O que alimenta esta investigação é vivo, complexo e dinâmico. E falta chegar também à UPA 

e à RUE esta noção de vigilância e epidemiologia, onde os estudos de casos familiares passem 

pela  análise  dos  riscos  relativos  e  atribuíveis,  em  uma  epidemiologia  social  que  esteja 

frequente no dia a dia dos processos de cuidado e que também seja de fácil compreensão e 

dinâmica para o usuário.

Outro questionamento que esta abordagem familiar suscita é sobre a compreensão da 

história da doença no núcleo familiar. Entender o complexo e diverso núcleo familiar, como 

apresentado no Familiograma (Figura 2), traz elementos fundamentais para a compreensão 

das possibilidades de produção de cuidado por esta rede, assim como dos processos saúde- 

doença relacionados a elas. Por isso também questiono como a anamnese pode ser substituída 
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por exames, para a construção do diagnóstico?  O que ocorre nas consultas nas UPAs e outros 

serviços de emergência ainda pode ser chamado de anamnese? 

 Neste estudo me parece que, se ela ainda persiste em algum momento, é em constante 

disputa com os exames e outros procedimentos de entrada e saída de unidades e vocações do 

trabalho morto. Será que assim poderíamos dizer que há também nesse processo de produção, 

visto pelo usuário, uma morte da anamnese? 

Voltamos assim, à discussão de como uma clínica dos órgãos aprisiona a produção do 

cuidado. Não se valoriza a interação social, e sim, o cuidado apenas dos órgãos, isolando o 

usuário de sua cultura e dificultando a interação com os familiares, como vemos na narrativa 

da usuária: 

Não era só de mim que ele queria ajuda, ele queria a mãe dele... A 
importância da família  continua, ver as tias, a mãe, isso ia fazer bem 
pra ele... Mas só tinha eu.  (…) era falta de opção, só tinha a gente 
(família da Sra. Felicidade), tinha que ser a gente mesmo. (...) Que 
opção que ele tem? Ele não vai se agarrar à gente? Só tinha a gente. 
(...)  A irmã  falava  que  vinha...  Uma  vez  ele  até  brigou  comigo 
dizendo: “Não precisa não que a minha irmã vai vir.” Eu: “Ah, sua 
irmã vai vir”? Tá bom, então eu vou pra Comunidade. Aí depois ele: 
“Não...” Entendeu? A irmã não veio. Tá vendo? Você não pode contar 
com ninguém.” (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016)

              Figura 2: Familiograma

  Fonte: A autora.
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 Outras singularidades do território existencial da família são apresentadas pela Sra. 

Felicidade neste processo saúde-doença-cuidado-morte. Em relação a família do Sr. Sorriso e 

suas escolhas na vida, ela aponta:

Eu fui entender que ele caiu nesse mundo de drogas por falta de opção, não estou 
defendendo ele... Foi gerado, uma mãe drogada, um pai drogado, a avó dele naquela 
época era louca. Mesmo com toda essa loucura dele, todo mundo na rua gostava do 
Sorriso. Apesar disso era um garoto carente, era um garoto...  Entendeu? O pessoal 
dizia que via a mãe dele grávida (...). Quer dizer... Isso aí... Ainda tinha um problema 
que ele teve pequeno na cabeça que tinha que tomar um remédio pra cabeça, para o  
pulmão... Eu dizia: “Por isso que você é meio destrambelhado, sua mãe não acabou de 
dar o remédio”. Entendeu? Ele era muito família, então a família que ele não teve, ele 
encontrou na minha. Então assim, às vezes a gente quer privacidade, eu e ele, né?  (...)  
Eu querendo ficar só com ele e ele querendo ficar com os meninos. Mas ele tinha  
ausência disso, de família.  Entendeu? Por isso que ele  fez tanto,  por isso que ele  
gostava  tanto da  minha família.  E  porque eu  não  tinha  coragem de  largar  ele  no 
hospital. Porque eu sabia durante os 7 meses que ele ficou bom, que ele andava, ele 
fez muito por eles, quantas vezes ele levantava e falava: “Bora, que sua mãe, sua avô,  
não leva vocês pra passear, bora pegar um sol.”. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 
2016). 

Na UPA, a família também aparece furando o protocolo e a Sra. Felicidade que regula 

a relação de permeabilidade deste:

Lá na UPA não pode entrar criança pra visita, mas ele já estava tanto tempo lá dentro, 
aí  aconteceu  um monte  de  erro,  eu  fui  na  supervisão,  umas  coisas  lá  que  foram 
acontecendo...  Eles tipo assim... Ah! Vamos facilitar a vida do cara, já está aqui, está  
errado de tá aqui já e tal. Ai falou com a enfermeira, a enfermeira deixou levar a filha 
dele.  Aí  ele  falou  com  a  mãe  da  filha  “vou  desenrolar  aqui,  então  vou  te  ligar 
avisando”.  Quando ligou, ela não atendeu, falou que chegou tarde. Aí como ficou um 
espaço pra criança, ele falou então pega lá o seu filho. Aí não encontrei, peguei minha  
filha.  Como a mulher não sabia quem era a filha dele,  eu falei  assim vou levar a  
minha, né?! Ela chamava ela de pai, a pequenininha. A gente ficou lá... Depois ela 
(mãe da filha do Sr. Sorriso) ficou tentando. (...) Pedindo pra levar. (…) Agora onde 
ele  estava  não  podia  levar,  não  podia  mesmo.  (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 
2016). 

 Sobre a perspectiva das singularidades que a morte socioafetiva apresenta, vemos no 

relato  de  Sra.  Felicidade,  para  seus  filhos,  como  a  produção  do  cuidado  continua  em 

movimento e em constante reconstrução:

“Sr. Sorriso é só seu papai do coração. Aí depois ela vai crescer e vai 
pensar... ela não me enganou, eu que não entendia na época o que era 
papai do coração. (...) Ela foi no enterro do Sorriso, ela ficou meio 
assim... toda hora falava. Depois passou... Aí depois de um mês que 
ela  veio começar  a chorar,  ela  estava com saudade.  (...)  Meu filho 
também chorava muito, entendeu? E aí assim foi. (...) A pequenininha 
(neta  da  Sra.  Felicidade),  não  foi  no  enterro,  não  entende.(...)  Ela 
falava vovô tá no médico. (…) (E afilha mais nova da Sra. Felicidade 
respondia) “A gente foi no enterro e viu que colocou na parede. Eles 
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falam que foi  pro céu,  mas tá  na parede” .  (COMPANHEIRA DO 
USUÁRIO, 2016).

Saída do HU, “Me dá o negócio que eu assino pra ir  embora.” -  Retorno para a  
comunidade e para a Clínica da Família

No Hospital  Universitário  foi  esse  tempo  todo  investigando,  fez  a 
plástica,  fazia  fisioterapia,  tinha dia  que estava  bem,  tinha dia  que 
estava mal aí foi tirando o corticoide, aí as dores foram aumentando, 
voltando as mesmas dores do início, doía, doía... doía dele gritar. Teve 
um dia que deram até morfina pra ele, entendeu? E aí resolveram dar 
alta e depois disseram que não iam dar mais alta. Você falar para um 
paciente que ele vai ter alta e depois dizer que não vai ter mais... Deu 
uma confusão danada. Aí ele não queria mais ficar. Me dá o negócio 
que eu assino pra ir  embora. Eu também fiz questão de vir  porque 
minha filha estava quase tendo neném. Falei:  “Tá esse tempo todo 
aqui, não resolveu nada. Coisa que pode ficar investigando em casa.” 
Tipo assim gostinho de liberdade. É uma das coisas também que falo 
que  deveria  ter  ficado  um pouquinho  mais  lá.  (...)  O  começo  foi 
difícil,  ele  chorava,  queria  voltar  para o hospital.  Assim,  não tinha 
aqueles médicos todos, ficou com medo deu não dar conta, entendeu? 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

 Aqui o hospital é citado como um lugar que aprisiona, ao relatar a saída dele como um 

momento de liberdade.  Além disto,  o entendimento de que a casa pode ser  um ambiente 

propicio para o usuário mostra-se viável, tendo em vista a familiaridade da Sra. Felicidade 

com os procedimentos a serem realizados e seu fazer cotidiano sobre eles. Contudo, também 

parece assustador, por não estar próximo e conectado com uma equipe de apoio e com as 

tecnologias mais duras. Por outro lado, o Sr. Sorriso se restringindo a produção do cuidado 

apenas a Sra. Felicidade, que rapidamente pede suporte a Clínica da Família.

Assim, após algumas idas e reclamações com a gerência da clínica da família, o Sr. 

Sorriso volta a receber visita desta, e apesar da Sra. Felicidade os descrever como enrolados e 

também narrar que deram atenção ao usuário, insuficiente, contudo, para suas queixas: “A 

Doutora vinha aqui umas duas vezes, conversou, mas é uma confusão de médicos e troca toda 

hora. Vinha a enfermeira uma vez na semana pra fazer o curativo dele, mas a gente fazia as 

queixas do coração, do inchaço....”. Segundo a companheira do usuário, a equipe não dava 

retorno sobre as queixas. 

Sobre  a  interação  entre  o  hospital  universitário,  a  policlínica,  que  é  extensão  da 

universidade, onde o usuário fez as plásticas para cobrir as escaras e a clínica da família, a 

Sra. Felicidade conta que esta mediação se fez a partir de papeis de encaminhamento de alta  
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hospitalar,  os  quais  ela  deixou nas  unidades.  Na clínica  ele  continuou o  tratamento  para 

tuberculose  durante  mais  ou  menos  um  ano.  Havia  certa  confusão  de  onde  haveria  a 

medicação para o tratamento, se no hospital ou na clínica, momento em que a Sra. Felicidade 

desabafa dizendo que “hospital é fogo, a gente briga muito. Eu até evitava no final, porque... 

Mas  briguei  muito  por  conta  de  Sr.  Sorriso  naquele  Hospital  Universitário.”  Em  outro 

momento sobre esta relação entre a Clínica da Família e a Policlínica, ela conta que alguns 

médicos que acompanhavam a evolução das úlceras e realizaram as plásticas na policlínica 

diziam que a Clínica da Família era muito ruim e não resolvia nada, com o quê, ao final, ela 

acaba concordando. 

Depois da tomada de decisão sobre a alta à revelia, a Sra. Felicidade passa a intervir e 

impedir a realização de alguns procedimentos que ela achava desnecessários, entre eles a não 

realização de uma plástica na policlínica, a interrupção de uma medicação por dificuldade de 

acesso e adesão, e posteriormente, a retirada de medicamento na UPA, optando por buscar 

alternativas ao tratamento proposto, ou por impossibilidade de seguir a recomendação, como 

detalha em sua narrativa:

Tudo indicava que ele tinha uma doença autoimune, entendeu?! (...) 
como não sabia o que tinha também não teve um tratamento.  Eles 
passaram Reuquinol, Conhece? Esse remédio o deixava tão dolorido, 
tão dolorido! “Intocado”. O Sorriso passava o dia inteiro com dor, não 
tem condição de a pessoa passar o dia inteiro com dor, além daquela 
que ele já sente. Aí eu cortei o remédio, só que eu teria que voltar lá na 
“reumato” para pedir outro remédio, mas o Sorriso era muito difícil 
para tomar remédio. Como eu te falei, todos dois estressados, ele me 
fazia muita raiva... não vou 4 horas da manhã ficar em uma fila pra 
chegar aqui você não tomar remédio. (...) Eu fiquei muito culpada, que 
eu não fui pra fila pegar o remédio...(...) Por isso que eu falo se eu 
pudesse voltar atrás...

(...)

Aí era assim entendeu, marcava um monte de médico. De 15 em 15 
dias a gente ia na Policlínica, na plástica,  para ver as úlceras dele.  No 
final acharam que ele tinha que fazer outra plástica, eu não deixei, que 
eram essas aqui do lado. Aí eu falei: “Ele já está desse lado, vai fazer 
outra de outro lado, vai ficar como? Não, vai fazer, não!”. Aí que a 
menina achou os curativos. Tipo uma toalhinha de lenço umedecido 
que colocava lá dentro... Quando ele começou a botar foi rápido, mas 
foi logo em seguida que ele começou a passar mal e foi para UPA. Se 
ele ainda estivesse aqui, aquilo já tinha fechado. (...) Essas toalhinhas 
eram pra cicatrizar...”
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(...)

(Na  UPA)  Eles  queriam  saber  o  porquê  de  ele  ter  dado  aquela 
convulsão.  Ele  estava  legal?  Estava.  Mas  eles  queriam  que  ele 
passasse  pela  neurologista pra  ver  se  tinha  dado  alguma  coisa... 
Porque quando ele saiu, ficou meio “grog”. Eu falei: “Por que ele está 
assim?”.  Eles:  “Ah,  pode  ser  efeito  das  convulsões  que  pode  ter 
deixado  ele  meio  retardado”.  Falei  assim:  “Mas  ele  está  tomando 
algum  remédio?  Então  tira!”  Era  Diazepam.  Quando  tirou,  era  o 
remédio, porque ele começou a falar normal, entendeu? Mas eles não 
deixaram ele ir porque ele estava inchando, estava com infecção, não 
sei o que e tal...” (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Sobre a ida para a casa da Sra. Felicidade e a divisão do cuidado com a família e a 

comunidade, esta aponta as dificuldades e superações:

É, quando ele veio pra casa. A gente estava sem falar com a mãe dele. 
(…) “Sorriso, se eu for dar dinheiro pra ela, ela vai ficar 2, 3 dias sem 
vir para usar drogas. Você sabe disso.” Até que o marido dela, (...) 
veio conversar aí eu fui lá na casa dela e falei: “Oh se você quiser ir lá 
ver o Sorriso pode ir.” Aí tá, se apresentou e começou a cuidar.” Não 
aguentava ver cocô, depois até que aprendeu... Mas os curativos... “Ai, 
eu não vou fazer curativo.” Aí ficava com medo de virar ele. Começou 
muito bem, muito bem...  É todo uma sequência, você imagina...  eu 
fiquei fazendo isso 1 ano e 5 meses. Às vezes eu fico me perguntando: 
“Como aguentei  isso  todos  os  dias?!”,  mas  no  final  eu  não estava 
aguentando  mais,  eu  estava  muito  cansada,  muito  estressada...(...) 
Nunca mais tive aquele sono... Sabe? Ele acordava passando mal, ele 
acordava chorando, ele acordava tossindo, ele acordava com falta de 
ar  e  tudo dele  tinha que  ser  naquela  hora.  (...)E pra tomar banho? 
Tinha que levar da cama, do quarto, no colo, no braço, eu não tinha 
homem dentro de casa, tinha que ficar esperando o homem aqui na 
rua, com mais intimidade pra colocar ele na cadeira. Quando não tinha 
ninguém eu dava banho na cama aí vira pra lá, tudo era assim... As 
meninas  tinham que  sair  de  casa  pra  ele  tomar  banho,  porque  ele 
ficava com vergonha. (...) Aí ele: “Mas é chato... Você ficar limpando 
(...) e elas olhando.” Eu:  “Eu sei que é chato.” Mas no final elas já 
estavam  trocando  ele,  estavam  me  ajudando  a  trocar  a  sonda, 
entendeu? Ficava com vergonha,  mas depois  acostumou.   Eu falei: 
“Agora tu ficou sem vergonha, né? Porque agora todo mundo já viu e 
ninguém liga mais.” Aí depois a mãe dele se afastou de novo. Ela 
apareceu no final, parece que ela estava adivinhando, ela apareceu uns 
dias antes dele ir pra UPA. Ficou na UPA com ele. (COMPANHEIRA 
DO USUÁRIO, 2016).

Evidenciam-se assim, as limitações e possibilidades de negociação para o cuidado que 

a estrutura física e humana do serviço, da comunidade e da sua rede viva permitiam com o Sr. 

Sorriso. Esta também define até onde vai seu projeto de felicidade.
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Convulsões, a permanência na UPA 

Então, quando ele foi pra UPA, ele foi porque teve convulsão. (...) 
Quando eu fui pra festa no domingo, falei com ele, mandei foto. Ele 
(...)  falou que estava com dor de cabeça.  Eu dormia no chão, num 
colchão que eu boto no chão porque a cama era de solteiro. (...) Ele 
passou o dia inteiro sem comer, porque disse que estava com dor de 
cabeça, quando foi à noite ele falou que queria sopa. (...) “Tá bom, 
vou lá comprar...”. Meio contrariada porque estava chovendo (...). Eu 
estava com raiva dele (...)fui na laje, (...) quando eu desci o meu filho, 
falou: “Mãe, o Sorriso está passando mal”. Eu pensei que era aqueles 
“passa mal” dele... Meu filho: “Ele está assim todo torto.” Quando eu 
olhei,  a minha filha já  estava com ele  em pé apoiando.  Ele estava 
assim todo  torto  na  cama.  Eu  achei  que  ele  só  estava  vomitando, 
quando eu virei ele estava com o olho todo torto pra cima, roncando. 
“Sorriso! Sorriso!” Ele não acordava, ele não respondia direito. Falei: 
“Chama o (vizinho)”. Que é o rapaz que tinha o carro, marido da tia 
dele e sempre lavava a gente até a (conhecida) e emprestava o carro. 
(...)  “Filho,  chama o vizinho pra levar agora que ele está passando 
mal.” Aí eles vieram, aí a conhecida também trabalha em enfermagem 
(Sra. Felicidade respira fundo), aí a gente ajeitou lá, virou ele de lado, 
a gente levou pra UPA.” (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Entre levar o Sr. Sorriso para a UPA  ou para o hospital universitário que já tratava do 

caso, ela preferia o hospital, mas pela proximidade e falta de conhecimento sobre sua entrada 

no HU acabou levando para a UPA.  Seu relato também mostra sua desconfiança em relação à 

UPA: 

Porque eu não sabia, e o Hospital Universitário estava em crise. Na 
hora do nervoso, você leva para o mais perto. Se eu tivesse levado 
para o Hospital Universitário, eles iam aceitar porque ele era paciente 
de lá. Mas, (era) longe, vamos à UPA! Não pensei que ele fosse dar 
nisso tudo. Que seria o fim dele.  (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 
2016).

Na UPA, o usuário convulsiona e investigam a causa das convulsões, não se relata a 

investigação anteriormente realizada na UPA e a transferência para o hospital por problemas 

cardíacos: 

Aí levou pra UPA. Ele teve 17 convulsões.  Eu saí de lá ele estava 
tendo convulsões, quando eu voltei ele estava tendo convulsão... Não 
deixaram eu ficar com ele lá dentro, o médico queria, as enfermeiras 
não  deixaram.  Aí  quando  eu  fui  pela  manhã,  falou  que  a  pressão 
estava altíssima. Falaram que ele estava com uma infecção urinária 
grande, entendeu? Queria saber o que deu a convulsão, podia ser a 
infecção,  entendeu?!  Aí  ficou  naquela  confusão,  investiga  daqui, 
investiga dali. Eles não tinham muito o que fazer na UPA, aí depois 
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ele começou a inchar, inchar... A médica falou que ele precisava de 
Albumina  e  na  UPA  não  tem,  só  tem  em  hospital  grande. 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Há diversos  momentos  de negociação do cuidado entre  a equipe,  o usuário e  seus 

familiares, mas a reclamação da Sra. Felicidade e a autorização da coordenação  para levar um 

colchão adequado ao usuário, marcam o caso e o usuário na unidade. Esta negociação da 

produção do cuidado extrapola a tecnologia leve e pressiona a utilização de uma tecnologia 

dura que não constava no protocolo. Sra. Felicidade conta como abriu esta fissura no serviço: 

E o Sr. Sorriso sem o colchão próprio e as escaras piorando aqui. Eu 
perguntei  pra  enfermeira  e  ela  falou  que  não podia.  Isso  deu uma 
confusão  quando  a  coordenadora  descobriu,  aí  ficaram  todos  ali 
bajulando a gente porque tinha um monte de coisa errada até porque 
ele não poderia nem estar mais ali, entendeu?” (COMPANHEIRA DO 
USUÁRIO, 2016).

Idas à UPA

Ao  pesquisar  na  unidade,  com  auxílio  de  uma  profissional  que  tinha  acesso  ao 

prontuário eletrônico da unidade, vimos que o prontuário do Sr. Sorriso aparece tendo apenas 

duas idas deste à unidade, coincide com as duas vezes em que a Sra. Felicidade relata que ele 

permaneceu nesta. A primeira, quando ele realizou um exame e a segunda, quando teve as 

convulsões e permaneceu mais de 20 dias na unidade. Esta informação pode ser de grande 

importância para a investigação do caso e para o acolhimento e classificação de risco do 

usuário na unidade. Esta falta de informações e interação dos protocolos das unidades que o 

usuário percorre podem ser um risco a produção do cuidado. O que me leva a questionar se 

ocorreram,  onde  ficariam  registradas  às  suas  diversas  idas  à  UPA  descritas  por  sua 

companheira?   Assim, ela apresenta as diversas passagem deles pela UPA:

Ele foi segunda feira, como ele estava muito fraco, ele passou a noite 
na UPA para não ter que ir em casa, ficar indo e voltando.(...) Ele tinha 
prontuário na UPA, sim, porque sempre que ele passava mal ele ia na 
UPA. Quando eu chegava, a gente ia na UPA por causa de soluço. Ele 
ainda estava andando quando ele ia nas consultas. Quando ele estava 
com soluço que ele ficou lá e foi fazer a ultra no outro dia na terça. 
Dormiu de segunda pra terça na UPA. (...) Quando acontecia alguma 
coisa de emergência assim, ele ia na UPA à noite. Ele foi umas duas 
ou três vezes, por causa de sonda. Eles nem queriam trocar muito a 
sonda nem nada. Eles falam que (outro serviço) tinha que fazer. Teve 
uma vez que eles enrolaram, enrolaram e não atenderam a gente. A 
gente foi parar lá no Hospital  Municipal de Emergência do centro, 
(...) pra resolver essa história da sonda. Porque o cara pisou na sonda, 
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a  gente  tentou  ligar  a  sonda,  ficou  esperando,  esperando  na  UPA, 
quando entrou o xixi estava descendo, funcionou depois sozinha até... 
(...) Ele tratava na clínica e na UPA, entendeu? Quando precisava de 
algum eletro, alguma coisa, fazer algum sangue correndo, aí fazia na 
UPA,  entendeu?!  A  clínica  usa  a  UPA  para  alguns  exames. 
Geralmente,  as  UPAs  não  são  perto  da  Clínica  ali  é. 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Sobre as tentativas de transferência da UPA para as outras unidades hospitalares Sra. 

Felicidade salienta as articulações que fez para possibilitar a saída do Sr. Sorriso da UPA:

A  gente  conseguiu  (  uma  vaga  Hospital  Municipal  próximo  a 
comunidade) para ele. (…) (O contato da família do Sr. Sorriso do 
Hospital)  pegou o e-mail  e passou, porque ele ia passar (pra UPA) 
para saber  o histórico  do Sr.  Sorriso.  Aí  ficamos sabendo que não 
conseguimos porque o médico falou que o Sr. Sorriso precisava de 
uma casa de repouso, porque ele estava com úlceras infectadas. Nada 
a ver! Aí ele falou que não tinha falado isso, que o hospital que falou 
que o corredor estava cheio. Depois ele veio pedir desculpas, ficou 
uma história meio chata, entendeu?(...) Todo mundo sabia do caso do 
Sr.  Sorriso.  (...)  Eles  queriam saber  o porquê dele  ter  dado aquela 
convulsão. Mas eles queriam que ele passasse pela neurologista pra 
ver se tinha dado alguma coisa...  (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 
2016).

Sr. SISREG e o plantão judiciário

Sra. Felicidade relata que a primeira tentativa que ela e a família do usuário fizeram 

para transferência do Sr. Sorriso para um Hospital Municipal foi por fora do SISREG, o que 

não tem sucesso:

Eles não deixaram o Sr. Sorriso ir, porque ele estava inchando, estava 
com infecção, não sei o que e tal... Tinha que ir para outro hospital. 
Vai pra essa porcaria desse sistema SISREG, e nada, nada, nada... Eu 
comecei a ir ao plantão judiciário. O médico me dava o laudo pedindo 
urgência, eu ia lá. O plantão dava a liminar, eu trazia pra UPA, ia pro 
SISREG...(...) Umas 4 ou 5 vezes e nada.(...) Vinha e não transferiam. 
(...) De madrugada... Eu já tinha lido na internet, que tinha gente que 
não conseguia e quando conseguia já era tarde, como foi o caso dele. 
Teve um dia que eu já estava tão cansada, tão estafada que eu (...). Tão 
agoniada, uma sensação... Sabe? Eu só melhorava quando eu chegava 
aqui na Comunidade. (...) ele conseguiu de novo outro laudo, aí eu ia 
lá  para  (o  centro  da)  cidade  de  novo,  entendeu?  Eu  andava  de 
madrugada, sabe de madrugada como é que é, né? Aquela Rio Branco 
ali, né... Eu ficava morrendo de medo daqueles “pivetes”. Teve um dia 
que eu estava mexendo no telefone, (…) e o cara que trabalhava na 
rua mandou eu guardar o telefone. Eu guardei o telefone, segurei a 
bolsa e falei: “Pode até levar o telefone, mas a liminar do juiz ele não 
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leva.  Não  leva  não  porque  a  virtude  vocês  não  levam! 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

As diversas frentes de atuação para a transferência do Sr. Sorriso, da UPA para um 

Hospital que tivesse mais suporte para o tratamento dele apontam as dificuldades do sistema. 

Uma delas é constituída pelo protocolo da rede de urgência e emergência e a outra pela rede 

viva  do  usuário,  não  se  trata  de  vias  concorrentes,  mas  que  coexistem  e  cooperam  na 

construção da assistência ao usuário. A falta de diagnóstico do caso atrapalhou e confundiu 

este diálogo. 

Sra. Felicidade relata que, após 5 dias na UPA, a tia de Sr. Sorriso, que trabalha há 

muitos anos em uma sorveteria próxima ao Hospital Municipal e conhece alguns profissionais 

de saúde da unidade, conseguiu uma vaga esta vaga para ele ser transferido da UPA, para este 

Hospital  Municipal  próximo à comunidade.  Sra.  Felicidade  relata  que  a  enfermeira  deste 

hospital  entregou um e-mail para fazer contato com a UPA e este e-mail foi repassado para a 

assistente social da UPA fazer o pedido. No entanto, quando este hospital entrou em contato 

com a UPA, alegou não ter vaga e que o usuário ficaria no corredor, além de o médico da UPA 

avaliar o quadro clínico dele como sendo indicado para uma casa de repouso. 

Acredito que,  neste  momento,  inicia-se o processo de disputa sobre a produção da 

morte socioafetiva do Sr. Sorriso. O médico sugere cuidados paliativos e a família ainda se 

coloca em luta, tanto para a construção do diagnóstico, quanto para o tratamento do usuário.

A companheira de Sr. Sorriso aprofunda esta disputa, apontado que ficou “ o dito pelo 

não dito” e após a perda da vaga, pela perspectiva dela, ela inicia a ida ao plantão judiciário. 

No laudo de urgência emitido da UPA para os familiares do usuário levarem até o plantão 

judiciário  constava,  sobre  a  enfermidade  do  paciente,  síndrome  meníngea  +  mielopatia 

transversal,  em  que  o  tratamento  indicado  constava  como  “Internação  em  unidade  com 

suporte clínico (neurologia)” e como quadro de Urgência. Sra. Felicidade conta que, no início, 

pediram transferência  para  o CTI,  depois  para  a  neurologia.  Depois,  ao  não sair  a  vaga, 

tentaram transferência para a clínica médica, para tentar ao menos transferi-lo de lá para um 

hospital, tendo em vista a pouca estrutura da unidade para suporte ao caso e o tempo em que 

já estava nesta: 

Ali  ele  não  tinha  como…  Ele  estava  precisando  de  Albumina. 
Albumina é um remédio que o hospital pequeno não tem, só hospital 
grande. Então ele foi só inchando, inchando... A única coisa que ele 
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tomava lá  era  antibiótico para infecção urinária  (...).  Um dizia  que 
tinha  infecção,  o  outro  dizia  que  não  tinha  infecção,  sabe  aquela 
confusão  desses  médicos  que  não  se  entendem?!  Fala  uma  coisa, 
depois  fala  outra.  Ele  ficou  nisso,  inchando,  inchando,  inchando... 
Teve um dia que ele passou mal. Achei que ele teve um derrame, sabe 
um lado todo parou assim... A boca meio assim, torta, muito leve, o 
médico mandou ficar fazendo exercício, aí voltou.  (COMPANHEIRA 
DO USUÁRIO, 2016).

Após diversas tentativas, o médico que problematizou a ida para o Hospital Municipal 

próximo  à  comunidade,  se  desculpa  com  Sra.  Felicidade  e  questiona  sobre  uma  nova 

possibilidade de transferi-lo para lá, o que a deixa confusa e insegura: 

Se você achou que ia deixar (o Sr. Sorriso) no corredor, como é que 
depois que viu que tava ruim pra tirar ele de lá  (da UPA) ele queria que 
eu falasse de novo com o pessoal do (Hospital Municipal) para mandar 
ele? (...) Enfim, vai entender? (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016)

Seu relato também ilustra bem a negociação desta transferência e a relação entre o 

protocolo proposto pelo sistema de saúde e os arranjos promovidos pela rede viva do usuário: 

Aí ele falou assim: “Dentro de 5 ou 6 dias se você não conseguir aí eu 
te dou o papel pra ir no plantão judiciário.” Ele tem um prazo de 5 
dias pra transferência (...) E o Sr. Sorriso sem o colchão próprio e as 
escaras piorando aqui (na UPA). (...)  Essa tia dele, (...) tem amizade 
com essa (...) empresária, (...) são um pessoal bem... Olha a mulher 
tem um amigo dentro do SISREG, o cara é  do SISREG, contou a 
situação,  aí  falou:  “Vou  passar  a  ficha  do  Sr.  Sorriso,  tem só  um 
senhorzinho de  cadeira  de  rodas,  mas  hoje  mesmo vai  sair  a  vaga 
dele”. Fui lá no UPA e disse: “Olha aí que vai sair”. (...) Falei com o 
médico e ele disse: “É mesmo, tem um negócio aqui”. Não sei o que 
arrumaram que  perderam a  vaga  (...),  você  acredita  numa  história 
dessa? Você acredita nisso? (...) Eu disse: “Como assim?” Passou... 
Corremos de novo atrás de outro, fala de novo com o cara, o pessoal 
revoltado... Como que perde? “Bom, então vamos mudar a ficha dele, 
porque neurologista está difícil,  CTI...  “Vamos colocar clínica geral 
pra ver se ele sai mais rápido”, aí que conseguiram lá (no hospital de 
reabilitação), mas foi uma clínica de repouso. (...) Mesmo essa casa de 
repouso,  à  noite  (plantão  da  noite),  eles  perderam!  De  manhã,  a 
assistente social no domingo correu e deu um jeito de recolocar ele. 
Para esse hospital que não era o ideal, mas pelo menos ia tirar ele dali, 
entendeu?” (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Vale ressaltar a fala da Sra. Felicidade sobre a capilaridade de sua rede viva, até chegar 

a um conhecido no SISREG, que reorganiza o serviço, dando prioridade ao Sr. Sorriso. Nesta, 
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o afeto do profissional captura a organização do seu serviço a ponto de mudar a prioridade de 

transferências. 

Assim,  aproveito  para  abordar  a  visão  profissional  sobre  como  se  estabelece  esta 

relação entre diferentes unidades do SUS, e outros equipamentos governamentais de serviço 

aos direitos da população. A Sra. Protetora, assistente social da UPA, explica esta relação: 

É quase uma obrigação que (as outras unidades) tem em responder a 
demanda que você passou. Você passou porque já não cabe mais a 
você.   (...)  Aí  você  demanda  que  a  outra  cuide  daquilo  que  é  de 
responsabilidade dela. Aqui a Comunidade, (...) é bastante até rica de 
recursos  de  saúde,  enfim,  fora  isso  tem  escola,  biblioteca,  uma 
infinidade de coisas. Mas a saúde especificamente, acho que a gente 
consegue essa parceria com as clínicas de família. Então (...) chega 
aqui  um  caso  que  no  momento  aquele  usuário  apresenta  uma 
necessidade clínica,  mas que ele  vem com uma história atrás disso 
tudo, às vezes o quadro clínico que ele apresenta, são desrespeitos às 
condições  de  moradia,  de  saúde  e  de  educação  também.  Porque  a 
partir do momento que você não sabe que não tem a compreensão das 
coisas, você também deixa de se cuidar e você adoece por conta disso. 
Então as parcerias com as clínicas de família eu acho que é sim, é 
perfeita.  (ASSISTENTE SOCIAL, 2016).

Esta abordagem, com diálogo na atenção básica, representa a maioria dos casos que 

chegam à UPA. Esta relação entre as Clínicas e a UPA, apesar da fala apaziguadora da Sra. 

Protetora,  tem  um  histórico  de  disputa  sobre  quem  deve  ou  não  atender  os  casos  de 

emergências ambulatoriais, aqueles para os quais a clínica da família tem a estrutura física e 

organizacional  para  dar  conta,  mas  muitas  vezes  não  tem  pessoal  suficiente,  o  que 

sobrecarrega  a  unidade  e  prejudica  esse  tipo  de  atendimento,  que  muitas  vezes  não  é 

agendado.

Em diálogo com uma médica da UPA, ela problematiza a relação com a clínica da 

família. Alega que em algumas consultas é necessário ir até a clínica da família, no mesmo 

prédio,  havendo  apenas  um corredor  sem portas  que  as  separa,  para  se  dialogar  com as 

enfermeiras e médicos sobre o tratamento indicado a alguns usuários. Acontece também, em 

alguns  casos,  de  os  usuários  da  clínica  entrarem  na  UPA para  fazer  exames  levando 

encaminhamentos da clínica, e até de continuar o tratamento, com reatendimentos na UPA, 

forçando um maior diálogo entre os médicos e maior interação dessas unidades. 
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Outro momento desta  relação aparece  quando a Sra.  Prosperidade  participa  de  um 

atendimento na UPA, que indica que a usuária não tem o perfil de transferência imediata, mas 

que necessita  de um exame oportuno para desenvolver  o  tratamento.  Como solução,  Sra. 

Prosperidade negocia com a regulação da clínica próxima à UPA, que marca o exame, no 

tempo hábil.  Tentam contato também com a clínica em que a usuária tem referência, sem 

sucesso. Provavelmente, o médico da família desta usuária só terá conhecimento deste exame 

e da construção feita  entre  UPA e  Clínica quando a  usuária  retornar  à  sua unidade.  Esta 

“dobra” no protocolo de marcação de exames entra na disputa de uma assistência centrada no 

usuário.  Mas  como  a  UPA pode  elaborar  ou  dar  continuidade  a  um  projeto  terapêutico 

singular com um diálogo precário com as outras unidades? 

Ao sair da UPA, não se sabe ao certo o que ocorre com o usuário, a não ser que o caso  

necessite de maior atenção e os profissionais da UPA entrem em contato. Ou quando o próprio 

usuário fortalece esta rede retornando à unidade para explicar o que ocorreu, e /ou quando 

retornam para um novo atendimento, pois a noção de reingresso para atendimento na UPA 

ainda é pouco clara e o sistema utilizado, falho para guardar e disponibilizar esta informação. 

Ele  não mostra,  no  acolhimento  da  unidade,  quando e  por  qual  motivo  o usuário  foi  ao 

serviço, nem sua última vez, ou seu histórico de idas. Chama a atenção que o sistema, ao abrir 

a ficha do usuário que já frequentou a unidade, mostre apenas seus últimos sinais vitais, não 

gravando a sua última queixa, o que os profissionais fazem quando oportuno, levando sempre 

em consideração o tempo disponível para a classificação de risco deste usuário.

 Este distanciamento entre a necessidade de informações do profissional na abordagem 

relacional e as ferramentas a ele disponibilizadas para esta, mostra a imprescindibilidade de 

melhoria destas, para a avanço também da produção e humanização do cuidado nas unidades 

de  pronto  atendimento.  Essa  evolução começa na  inclusão  de  usuários  e  profissionais  na 

produção  dessas  novas  ferramentas,  ou  do  reconhecimento,  acompanhando  de  maior 

liberdade, para utilização das ferramentas já existentes e/ou produzidas e reformuladas por 

estes. Como relata a Sra. Protetora:

 A gente só consegue ter esse retorno se a gente ligar. As ligações da 
UPA são muito mais constantes para as clínicas de família do que o 
contrário.  Lógico  que  a  gente  tem  uma  clínica  de  família  muito 
próxima que é no mesmo espaço físico aqui da UPA. Então é muito 
mais fácil, a gente trocar quando os casos são nessa clínica da família 
(...). Mas a gente não tem um retorno se a gente não procurar saber. 
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Assim,  tem  casos  que  eles  saem  de  alta,  e  vão  pra  casa,  pra 
continuidade  de  tratamento  ambulatorial  que,  nesse  caso,  a  gente 
encaminha para as clínicas de família e tem alguns casos que a gente 
precisa solicitar vaga zero. Então, um hospital de emergência de porta 
aberta precisa avaliar, o paciente precisa passar por uma avaliação de 
um especialista nos hospitais de emergência. E nesse caso sim, a gente 
liga para a família para saber como desenrolou isso depois que saiu 
daqui.  Tem  pacientes  que  passam  muito  tempo  com  a  gente,  tem 
pacientes que passam muito rápido. Mas  nos casos em que a história é 
muito marcante, a gente quase que precisa saber o que aconteceu ali. A 
gente  liga  pra  família.  A gente  liga  às  vezes,  sim,  pra  clínica  da 
família, pra saber até se o paciente foi. Porque tem todo um trabalho 
aqui... (...) Se ele não iniciar um tratamento sério, de acompanhamento 
daquela doença do tratamento mesmo ambulatorial, ele vai retornar, 
que  é  o  que  acontece  muitas  vezes,  então  a  gente  às  vezes  tenta 
amarrar o caso direitinho. (ASSISTENTE SOCIAL, 2016).

Para apontamento e monitoramento destes reingresso na unidade, o  The College of  

Emergency Medicine também apresenta outro indicador que mostra relevância a este estudo, o 

Unplanned re-attendance  - reingresso não planejado, que descreve a taxa de “retorno” não 

planejado à unidade de emergência no prazo de 7 dias após o atendimento inicial. Tem como 

objetivo  verificar  se  o  paciente  recebe  o  melhor  atendimento  possível  no  primeiro 

atendimento e se as questões relacionadas com os cuidados são claramente comunicadas a 

eles, propondo um taxa de reingresso não planejado dentro de uma faixa de 15% dos usuários 

atendidos pela unidade. (INTEGLATERRA, 2011). 

Os olhares à regulação

Existem dois sistemas formais de regulação de vagas pela UPA, uma é de internação 

pelo  SISREG,  a  outra  pela  plataforma da  Subsecretaria  de  Promoção  da  Saúde,  Atenção 

Primaria e Vigilância de Saúde (Plataforma SUBPAV), dependendo do caso são acionadas 

seguindo o raciocínio que as profissionais apresentam:

 Quando os pacientes estão aqui e a equipe médica percebe que eles 
não têm condições de ter alta e sair da unidade, e se eles estão há pelo 
menos  24h,  a  gente  tem  que  cadastrar  eles  em  um  sistema  de 
regulação de vagas de internação chamado SISREG. Um acesso que a 
nossa unidade municipal tem para vagas de regulação de internação é 
através do SISREG buscar a vaga de regulação. É o SISREG que vai 
falar pra gente de onde ele vai, pra onde ele vai. A obrigação da UPA 
nesse protocolo é cadastrar o paciente, solicitar a vaga, mas quem vai 
buscar a vaga é o SISREG. Aí o paciente é transferido na ambulância 
da UPA para a unidade de referência que a unidade falar que ele será 
internado. Geralmente as vagas saem dessa forma. (...) O SISREG é 
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sempre vaga  de internação,  liberou vaga no sistema,  a  gente faz  a 
remoção do paciente e a  gente já  sabe que ele  vai  ficar  internado. 
Ponto.” (ASSISTENTE SOCIAL, 2016).

A  transferência  pela  Plataforma  SUBPAV já  ocorre  segundo  a  Sra.  Protetora  da 

seguinte maneira:

Tem  alguns  pacientes  que  chegam  com  algum  tipo  de  doença  ou 
alguma necessidade que seja, eu tenho que avaliá-lo agora. O paciente 
que chega com fratura, que a gente não tem ortopedista aqui na UPA, 
(...) eles precisam passar por uma avaliação do ortopedista de outra 
unidade. Então a gente solicita outro tipo de vaga, não é o paciente 
que  está  (...)  em  observação  na  sala  amarela  aguardando  que  o 
SISREG libere uma vaga de internação.  (...)  o especialista  que vai 
opinar e decidir qual é o caminho daquele tratamento. Essas são as 
chamadas vagas zero. Geralmente sai pra ortopedia, pra cirurgia geral, 
suspeita de apendicite ou algum abdômen agudo, que pode precisar de 
uma intervenção cirúrgica naquele momento. Quem vai dizer se ele 
vai operar naquele momento ou não? O especialista, o cirurgião. Então 
a  gente  encaminha,  pede  a  vaga  zero,  por  outra  via  chamada 
Plataforma  SUBPAV,  que  também  é  da  central  de  regulação  do 
município  e  essa  plataforma  também  vai  me  dizer  para  onde  o 
paciente vai e ela libera pra fazer imediatamente a remoção. A gente 
põe o paciente dentro da ambulância e leva ele para a outra unidade, 
só que o desfecho dessa historia é diferente do SISREG. (...) Quando a 
gente regula vaga zero, pode ser que a nossa suspeita aqui não seja a 
mesma  opinião  confirmada  pelo  especialista  no  hospital  de 
emergência. Então como o paciente é removido por vaga zero ele tem 
duas  possibilidades,  ficar  na  unidade  depois  da  avaliação  do 
especialista ou voltar para a nossa UPA, se o especialista considerar 
que ele não tem nenhuma necessidade de abordagem no hospital de 
emergência. (ASSISTENTE SOCIAL, 2016).

Esta regulação para exames com especialistas pela Vaga Zero da Plataforma SUBPAV 

é o que pode ter ocorrido com Sr. Sorriso quando passou a primeira noite na UPA para fazer 

exames a pedido da clínica e foi transferido para o Hospital Municipal de Emergência. A 

pressão que a Sra. Felicidade relata fazer para ele ficar no hospital pode ter relação com esta 

possibilidade de retorno à UPA ou a Clínica após os exames e avaliação do especialista. 

 Assim, a Sra. Protetora resume as diferentes formas pelas quais o usuário pode sair da 

UPA: 

Essas são as duas saídas de transferência que o paciente pode sofrer 
daqui.  A  outra  possibilidade  é  a  alta  médica  para  fazer 
acompanhamento  na  clínica  da  família  e  a  alta  à  revelia,  né?!  O 
paciente também pode sair daqui e ser encaminhado para alguma outra 
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unidade  que  não  seja  de  saúde,  por  exemplo,  abrigo  público. 
(ASSISTENTE SOCIAL, 2016).

Já  a  Sra.  Prosperidade  tem  a  função  de  apoiar  a  unidade  nos  processos  de 

transferências  dos  casos,  assim  como  monitorar  o  desenvolvimento  dos  casos  e  manter 

atualizadas as plataformas de regulação da unidade. Ela nos apresenta uma pouco de como 

funciona este trabalho e seu entendimento da dinâmica da regulação na unidade: 

 Os pacientes  dão entrada  aqui  na  unidade,  eles  podem entrar  por 
meios  próprios,  ou  podem  ser  regulados  de  outras  unidades  pela 
plataforma  SUBPAV.  São  regulados  de  acordo  com  a  necessidade 
deles. Quando elas dão entrada nessa sala amarela ou vermelha, nós 
temos 24h para regular essa pessoa no sistema, o SISREG. Então esse 
paciente é avaliado, é feito exames, todos os primeiros procedimentos 
e aí sim o médico vai determinar dependendo dessa avaliação… Ele 
vai  ver  onde ele  pode encaixar,  dependendo  de  qual  for  o  quadro 
clínico e a especialidade recomendada. Nisso ele entra no sistema de 
regulação da prefeitura, e aí faz o pedido, solicitação de regulação de 
vaga. Assim que o paciente é autorizado pela rede, eles encaminham 
pra gente, eles devolvem essa solicitação como aprovado, e nós vamos 
transferir esse paciente para o local onde ele foi absorvido. 

(…)

 Se for muito grave, nós temos o vaga zero que é Plataforma SUBPAV 
também. (...) O vaga zero tanto é pra transferência a nível hospitalar, 
como para  exames,  avaliação.  (...)  Antigamente  essa  regulação  era 
feita  por  e-mail,  aí  foi  criada  essa  plataforma  que  também  dá  o 
retorno, a gente tem o feedbacks dos médicos reguladores. O médico 
regula o paciente, tem alguma dúvida, eles mandam a mensagem on 
line.  Então,  médico  daqui  da  nossa  unidade  ele  tem  como  ficar 
trocando mensagem. (...) Se eles avaliarem que não é aquele perfil do 
vaga zero,  eles encaminham para o SISREG. (...)  Qualquer tipo de 
avaliação,  qualquer  tipo  (...)  agora  exige  o  cartão  do  SUS,  se  o 
paciente não tiver com o CPF isso é gerado na hora. (...) Aí nós vamos 
ficar  monitorando aquela solicitação.  Enquanto isso o paciente  fica 
internado aqui, recebendo a medicação, sendo avaliado, repetindo os 
exames... (REGULADORA UPA, 2016).

Ao final da entrevista, salienta que apesar do cadastro para regulação utilizar o Cartão 

SUS,  este  ainda  não  esta  disponível  com  informações   completas  e  relevantes  sobre  o 

percusso  e  exames  do  usuário,  o  que  será  de  grande  proveito  quando  este  integrar  as 

informações dos prontuários e encaminhamentos dos serviços que o usuário percorre na rede, 

seja a nível local, quiçá nacional.
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O perfil de atendimento da UPA

Para a Coordenadora da unidade, Sra. Reluzente, a UPA tem um papel bem definido 

como  porta  de  entrada  do  sistema  de  saúde.  Aponta  que  apesar  da  característica  de 

atendimento a casos agudos, prestam atendimento para além destes, diante da complexidade 

dos usuários crônicos:

Nós tivemos que aprender a nos relacionar com as outras unidades, 
nosso caráter é mais emergencial. Então é um atendimento estanque e 
não é esse atendimento do dia a dia. Nosso caso é atender o agudo e 
acabamos atendendo tudo. O crônico inclusive. (COORDENADORA 
UPA, 2016).

A relação com a atenção básica e as clínicas da família para ela é boa, mas acredita que 

poderia melhorar a interação destas em relação à UPA, tendo em vista que a UPA já procura 

as clínicas. A falta de entendimento sobre a função da UPA, para ela é um dos principais  

obstáculos aos processos de produção do cuidado, o que pode ser exemplificado em sua fala a 

respeito das tensões entre a Clínica e a UPA:  

Você não vai atender a úlcera? Mas o paciente foi aí com uma úlcera... 
A perna com uma úlcera contaminada… E até explicar… (...)  Que 
aqui é para atender os casos de emergência, que são feridas limpas! Já 
esgotou o dia. Aí gera aquela coisa.. "aaah mas não quer atender, esta 
com má vontade.” Só que não é nada disso. (...) Tem que explicar que 
a sala que tem curativo da UPA é uma sala limpa! Que não é para 
atender  ferida  contaminada.  (...)  Se  ele  não  tiver  nenhum  quadro 
clínico  que  justifica  o  atendimento  de  urgência  eu  tenho  o  dever, 
dever,  de  encaminhá-lo  para  atenção  básica  para  ele  ter  um 
atendimento  qualificado.  Porque  aqui  ele  entrou,  está  com  dor  de 
cabeça, vai tomar um analgésico e tchau! Acabou o papel da UPA! E 
se ele for pra clínica da família vai ter atenção básica..."O senhor está 
com dor de cabeça desde quando?" Vamos entender a família... ai vem 
a  atenção  da  extensão  da  família,  das  doenças  crônicas  ou 
degenerativas ou até o primeiro caso,  o primeiro sintoma. Tem que 
investigar isso, nós não temos um papel investigativo. (...) Nós temos 
tudo,  né?!  Nós  fazemos...  nós  fazemos  tudo...  Esse  mês  de  Julho 
tivemos 32 notificações de acidente de trabalho, 22 de violência e 170 
de doenças de notificação compulsória (...).  Então na verdade tinha 
que ser tudo junto e misturado. Eu acho que a gente faz o nosso papel. 
Mas eu sinto falta, como gestora, coordenadora da unidade, das outras 
unidades buscarem trabalhar mais junto com a UPA. E eu me ressinto 
também, porque é uma UPA que atende 200 pessoas por dia, que não 
tem essa finalidade, no escopo de atribuição de uma UPA, não temos a 
finalidade de várias coisas, mas a gente acaba fazendo tudo. Por quê? 
Pela  sofrência  que  vê  a  população.  Por  que  quem  é  que  vai 
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comunicar? Por que a gente,  como unidade de pronto atendimento, 
notifica  uma violência  que  é  percebida  pelo  território,  pelo  agente 
comunitário?   Ah...  eu  já  sei  por  quê...  Porque  ele  está  ali,  ele 
permanece! Ele não deve notificar porque corre risco, pela segurança 
dele. Agora a gente pode comunicar… Entendeu? É complicado… É 
complicado! Mas a gente vai sobrevivendo. Tivemos estratégias para 
isso, discussões...  fazemos sensibilização com as equipes,  explico a 
necessidades deles, dos nossos papéis. (...) Independentemente se eles 
vão ter prosseguimento ou não, ou se outras unidades vão cumprir ou 
não. A gente tem que fazer o nosso. Entendeu? Então a relação é esta... 
as relações são estas.” (COORDENADORA UPA, 2016).

Sra. Reluzente também apresenta soluções para ampliar esse vínculo entre as unidades 

com a centralidade no usuário e nas tecnologias leves: 

Por eu estar aqui há seis anos a gente viu que essa coisa ficava meio 
secreta entre nós e o usuário. Cadê a clínica? As Clínicas?  Elas têm 
ciência disso? Criamos primeiro internamente, um modo de a gente se 
comunicar com as outras unidades. Mas a própria secretaria municipal 
de  saúde  criou  uma  tecnologia  pra  isso.  Que  é  uma  planilha, 
denominada  alta  contingenciada  na  qual  são  inseridos  dados  do 
paciente e cada unidade sabe onde está aquela pessoa. Ou seja, (…) 
“iiihh...  meu paciente da equipe tal  tá na UPA, foi pro Hospital  de 
Emergência agora”. Viu por conta da planilha. Aquela planilha é um 
site,  ela é um site de busca,  uma plataforma que é  para se buscar. 
Embora eu ache essa coisa mecânica demais, eu queria ligar: “Tô com 
paciente  seu  aqui.”  (...)  “Tô  com  quatro  pacientes  de  hipertensão 
aqui.”  Isso não é  bem visto.  “Ligar  pra dizer  que tem paciente de 
hipertensão?” Doida! Então deixa a vida me levar. Deixa o fluxo levar, 
às vezes é tarde demais...  Quando eu quero avisar para ver se eles 
conseguem  interromper  o  ciclo  natural  daquela  doença,  (...) 
(respondem  dizendo  que)  vão  buscar.  (COORDENADORA UPA, 
2016).

Aqui fica clara a disputa entre a tecnologia leve-dura e a tecnologia leve, e como os 

profissionais  são  capturados  pelo  protocolo,  mesmo  reformulados,  ou  pelas  ferramentas 

novas, e quanto o trabalhador tem sua liberdade agenciada às tecnologias leve-duras. Assim, o 

diálogo  proposto  pela  coordenadora  não  pode  ocorrer,  possivelmente  para  não  tirar  a 

prioridade  da  prestação  de  contas  da  planilha  e  uma  melhor  administração  do  trabalho, 

quando na verdade o que está em jogo é este tempo oportuno para interrupção do ciclo da 

doença, que com a criação de vinculo entre os profissionais pode se fortalecer. Salienta ainda 

que  isto  ocorre  devido  ao  pouco  entendimento  do  usuário  sobre  a  dinâmica  da  rede  de 

assistência no SUS, o que faz a UPA virar uma porta de entrada, e o usuário pouco esclarecido 

do funcionamento do sistema:
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É que as pessoas são tão “tadinhas”, desinformadas. Que quando eles 
estão passando mal, ao invés deles procurarem a clínica, eles vêm pra 
UPA. A gente acaba sendo a porta de entrada. Ah! Estou com dor. Por 
que não vai pra clínica? Porque lá o seu médico de família vai avaliar, 
a sua enfermeira... É tudo dele. Olha que coisa chique! Eu não tenho 
isso na minha casa, (...). Aqui eles têm e não usam, ou não sabem usar, 
sei lá! Quem me dera ter uma enfermeira pra mim. (...) Levar remédio 
pra  mim.  Marcar  examinhos?  (sic)  Marca  exame  eles  não  vão,  tá 
sabendo, né? (COORDENADORA UPA, 2016).

Contudo, vemos aqui, pelas narrativas da Sra. Felicidade, que os usuários, na verdade, 

disputam esse papel da UPA, onde há maior flexibilidade de horário para atendimento e maior 

sensação de resolução sobre os problemas relatados, como apresentado nos estudos citados 

anteriormente. A Sra. Prosperidade salienta ainda que há uma cultura dos usuários de não 

querer ir à clínica e preferir ficar no acolhimento da UPA, mesmo que demore mais tempo, 

sendo estes usuários frequentes e reconhecidos pela UPA. 

A  coordenadora  ainda  mostra  como  desenvolve  algumas  inovações  neste 

monitoramento para entendimento e desenvolvimento de um cuidado mais integrado com as 

outras unidades. Ela desenvolveu uma planilha para saber a quais clínicas da família o usuário 

é cadastrado e à qual equipe desta clínica ele pertence:

Eu  sei  qual  a  equipe  que  mais  vem  aqui.  Mas,  eu  criei  isso 
internamente, eu que quis saber. Por que só nesse dia vem mais gente? 
Qual é o motivo lá? Não sei. Se me perguntarem eu digo. Durante o 
mês tem mil e duzentos pacientes dessa equipe que vem aqui. Tem que 
ver, se só vive em reunião... é reunião? A equipe tá sem médico? Mas 
eu não posso ficar buscando tudo isso. Por que eu tenho que fazer o 
meu trabalho e o dos outros, mas não dá. (...) É muita quantidade de 
coisa.  (...)    Quantidade  absurda  de  coisa  para  fazer. 
(COORDENADORA UPA, 2016).

SUS e a Saúde Suplementar

Sra. Felicidade ainda nos explica a relação entre o SUS e o sistema de saúde privado 

que é suplementar. Em um primeiro momento,  quando consegue o contato de um médico 

particular para avaliar o estado de saúde do Sr. Sorriso e, em outro momento, quando tenta a 

transferência dele da UPA.  Essa avaliação médica particular aconteceu por intermédio da tia 

do Sr. Sorriso, que tinha uma conhecida amiga do médico. Pelo que ela descreve, o Sr. Sorriso 

acabou não indo à consulta e a sua tia levou os exames feito no público, mas não há relatos de 

conclusão desta investigação, nem de uma maior relação com o projeto terapêutico construído 

no SUS. 
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Contudo,  recordo de  uma usuária  que  chegou no acolhimento  da  UPA procurando 

atendimento  pediátrico,  o  que  não  havia  na  unidade,  com  um  encaminhamento  de  uma 

pediatra particular da comunidade. Esta médica particular havia indicado que ela fizesse os 

exames da criança na UPA e retornasse ao consultório. No entanto, a enfermeira, ao saber que 

se tratava de uma queixa sobre a pele da criança, conseguiu encaixá-la na consulta do médico 

que estava de plantão e que também era dermatologista. Dessa forma, vemos que há uma 

relação de interdependência estabelecida entre o sistema suplementar e o SUS. 

Sobre a transferência do usuário da UPA para uma unidade hospitalar privada, a Sra. 

Felicidade apresenta o que lhe explicaram no Plantão Judicial :

Aaah! Depois quando não conseguia mais pública, tinha o direito de 
colocar em cinco hospitais particulares, entendeu? Mas eles ocupam, a 
menina lá falou que eles fazem lá uns macetes.  Quando vai ver os 
hospitais particulares, está tudo ocupado, porque o governo não paga 
depois a conta. (...) Sr. Sorriso vai ficar lá 20 dias, depois vai enrolar e 
não  vai  pagar  a  conta,  vai  ficar  devendo.  Tem que  pagar  injeção, 
lençol...  e  o  governo não paga.  (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 
2016).

Os  “macetes”  aqui  relatados  são  apresentados  como  a  forma  de  burlar  esta 

possibilidade de prestação de serviço aos usuários do SUS, e/ou reservar vagas para usuários 

que possam interessar mais a estes serviços privados. O interessante de se notar é como a rede 

pública tangencia os serviços privados, seja na compra de medicamentos, na investigação do 

diagnóstico ou na garantia de direitos pela via jurídica.

Hospital de reabilitação

Ao  chegar  ao  hospital  de  reabilitação,  o  Sr.  Sorriso  aparece,  pelas  narrativas, 

reclamando, ao falar que o médico havia conseguido o que queria, mandá-lo para uma casa de 

repouso:  “ O (...) Doutor (...) conseguiu me colocar nessa merda de casa de repouso, só tem 

velho aqui, só tem velho aqui!”. Ele já estava há 21 dias na UPA, quando foi para o Hospital  

Estadual de Reabilitação: 

Quando ele chegou, lá era um hospital ótimo, mas era uma clínica de 
reabilitação. Lá é para quem está com o laudo fechado e vai só pra ter 
mais  um  cuidado,  mas  não  é  nada...  Fisioterapia,  os  médicos  são 
maravilhosos, todo mundo lá é 10, desde o faxineiro até... (...) Na boa 
vontade do médico ele estava investigando o que o Sr. Sorriso tinha, 
não era obrigação dele.  Mas estavam tentando outra  coisa,  fizeram 
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tomografia de reabilitação, levaram ele para outro hospital para fazer... 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Apesar  de  achar  o  hospital  ótimo,  Sra.  Felicidade,  também  começa  a  demonstrar 

cansaço e desânimo com a jornada e o retorno das investigações sobre o caso. Ela chega a 

levar  o  prontuário  do  Hospital  Universitário  com  os  exames,  mas  eles  retornam  à 

investigação, transferem o usuário para fazer exames em outro hospital da rede. Enquanto isto 

ocorre,  Sr.  Sorriso  não  consegue  mais  fazer  a  fisioterapia  por  conta  do  inchaço:  “E  ele 

inchando, ele inchando. Não sei porque não deram logo a tal da albumina.”, relata Felicidade, 

já  intervindo  menos  nas  negociações  sobre  o  cuidado.  Demonstrando  também  que  não 

conseguir mais realizar os procedimentos que fazia anteriormente:    

O Sorriso  ali,  os  médicos  já  conversando comigo e não conseguia 
descobrir.  Ai  eu  fui  vendo  que  o  Sorriso  estava  em uma  situação 
difícil, ele demorou muito na UPA, entendeu? (...) Eu não conseguia 
mais trocar o Sorriso sozinha, ele ficou imenso, pesado, com as pernas 
grossas.  Eu não  conseguia  mais  trocar  sozinha,  aí  ele:  “Amor,  me 
troca”. Eu falava: “Sorriso eu não consigo mais trocar você sozinho.” 
Ele chorava, entendeu? Porque a pessoa, né?! Mas eles estavam ali 
tentando,  cuidando...  Mas  ninguém...  “A gente  acha  que  é  lúpus, 
mas...” Aí foi fazer ultra, ver se não está com problema no fígado. Ai 
perguntava: “Você bebeu muito, não sei o que... é usuário de drogas?” 
(...) Aí voltou a investigar tudo de novo e toma-lhe exame: “Vamos 
fazer  o  exame,  Sr.  Sorriso,  porque  demora  a  chegar... 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

“Toma-lhe exame”, essa expressão ainda mostra o quanto, em todo momento, o que 

importa é o órgão, o corpo do outro visto como objeto, até mesmo ao ponto de o exame gerar 

sofrimento.  Pela expressão utilizada parece ser relato de uma violência.  Nesta situação, o 

usuário começa a ter quadros de piora, chegando a receber sangue para se restabelecer. 

A mãe o  visita  no  hospital  nos  finais  de  semana,  mas  a  relação entre  esta  e  Sra.  

Felicidade continua extremada. Esta continua acompanhando o usuário e permanecendo junto 

dele no hospital onde relata mais uma disputa, que pelo relato extremado já se configura uma 

batalha,  usando  sua  fé  como  ferramenta  para  lutar  com  a  equipe  de  enfermagem  para 

compreender a singularidade do Sr. Sorriso e de que toda a vida vale a pena:

O pulmão estava ruim para respirar. Aí quando foi nesse dia ele fez 
nebulização com Berotec e falou : “Eu continuo com falta de ar”, aí o 
rapaz falou assim: “Mas você acabou de fazer Berotec, Sr. Sorriso”. Aí 
ele:  “Ah,  não  tem  um restinho  aí  não?”  Porque  tudo  ele...  Sabe? 
Tudo... Aí o rapaz: “Então tá, tem só uma fumacinha” (...)  Ele: “Bia 
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eu continuo com falta de ar, chama a enfermeira”. Eu: “Sorriso...” ele: 
“Não, chama lá.” Como eu te falei, o hospital todo é maravilhoso, mas 
sempre tem “umazinha”.  Eu fui  lá e  a enfermeira:  “Isso também é 
ansiedade, né?” Falei: “Não sei se é ansiedade, só sei que ele está te 
chamando, entendeu? E ele falou que é para tocar a buzininha se você 
não for”. Aí ela: “Ah tá. Fala que já vou”. Aquele “já vou”, eu vi que 
ela não ia, entendeu? E ele está: “Bia, chama ela que eu estou com 
falta de ar”. Eu tinha até gravado ele passando mal, porque eu mostrei 
outro dia na ouvidoria. (...) Falei: “Sorriso...”. Porque eu sou muito 
estressada,  Bárbara.  Sou  estressadíssima!  Estava  caminhando  na 
igreja,  pedindo  a  Deus.  Porque  uma  das  coisas  que  eu  tinha  que 
moldar era meus nervos, Deus não gosta. Eu estava prometendo tudo 
pra Deus. Não vou mais brigar, vou ser diferente, então eu não queria 
brigar. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016)

Essa disputa pela atenção da enfermagem também aparece na UPA, na sala amarela e 

no acolhimento.  Na avaliação de risco uma enfermeira explicou que há uma preocupação 

grande com aqueles que não falam muito e ficam muito quietos. No entanto, percebi que esta 

pode ser uma percepção desta enfermeira que consegue, em momento oportuno, fazer esta 

distinção.  Na maioria dos momentos em que estive nestes espaços é que,  dependendo da 

demanda de atenção pela equipe e de afetação desta com os mesmos, são os choros, gritos e 

gemidos do usuário que fazem seu olhar ser voltado para eles. Assim também ocorre com Sr. 

Sorriso no Hospital de Reabilitação:

Eu falei: “Sorriso, eu não vou lá. Porque se eu for lá, eu vou agarrar 
ela pelo pescoço. Me deixa aqui.” Ele foi ficando mesmo com falta de 
ar... “Enfermeira!” Aí eu falei: “Grita você!” Passou a moça da faxina, 
ele  pediu  ela  pra  chamar...  Aaah  tá!  Chamou,  mas  ela  não  veio. 
Quando eu ia chamar aí veio o enfermeiro. Mas quando chegou ele 
estava  já  muito  sem  ar,  entendeu?  Quando  viu  teve  que  chamar 
médico,  foi  um  corre-corre,  taca  isso,  taca  aquilo,  pronto... 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Nota-se mais uma vez o papel importante e de proximidade que os profissionais de 

limpeza exercem na relação entre o usuário e a equipe responsável pelo cuidado aos usuários.

Após esta indisposição e diante do acúmulo de situações que ocorreram com o usuário 

no sistema de saúde, Sra. Felicidade entende que a situação se agravava e que poderia perder 

Sr. Sorriso a qualquer momento. Ainda neste processo de disputar a coordenação do cuidado 

com a equipe, elabora que se tivesse ido jantar no momento que ele passou mal,  ele não 

estaria mais ali. Isso poderia ou não ter acontecido, mas demonstra sua insegurança diante da 

postura de cuidado da equipe.
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No final aquilo me... Sabe? (...) “Sorriso, eu vou lá fora, porque eu 
não quero sair da graça, pra eu não pecar contra Deus, se não eu vou 
me enrolar aqui com a sua enfermeira.”. (...) Aí fui pra lá, respirei, 
respirei,  respirei...  (...)“Não,  eu não vou jantar,  eu  vou ficar  aqui.” 
Entendeu?  Não  tinha  motivo  pra  eu  não  ir  jantar,  eu  sempre  ia, 
entendeu? (No jantar acontece o episódio de chamar a enfermeira). 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016). 

Sra. Felicidade abre uma queixa na ouvidoria contra a enfermeira, mas eles relatam 

que ela já havia sido demitida. Não era o que ela esperava, mas até relativiza sua culpa diante 

do ocorrido, no entanto, diante da gravidade da situação ela explica o valor da vida:

Eu fiquei até meio assim, mas eu acho assim... Eu não fiz reclamação 
porque demorou a me dar uma bolsa, porque demorou a me vender 
um sapato, porque demorou com meu sanduíche. Ela tem que saber 
que ali não é uma loja, são vidas! Ela não tem que avaliar, ela não tem 
que imaginar se ele está ansioso. Pode ter sido ansiedade? Claro, ele 
era ansioso. Mas aí o nervoso não vendo ninguém que fosse capaz de 
ajudar ele ficou mais nervoso ainda, entendeu? Eu fiquei chateada. Eu 
acho que a gente tem que perdoar, (...) porque a gente às vezes fica 
achando que a gente que fez, mas as pessoas também procuram essas 
coisas. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

A equipe, avaliando o quadro de risco do Sr. Sorriso, avalia que ele possa precisar de 

hemodiálise,  tendo  em  vista  a  piora  de  sua  situação.  Assim,  iniciam  a  tentativa  de 

transferência para um CTI. 

Então é transferido para outro Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde fica 

uma semana, o que Sra. Felicidade observa indignada e conformada: “Quando chegou lá, o 

médico falou pra mim que esse problema do coração já era velho. Tudo já era velho. (...) A 

morte,  só tem uma desculpa.  Tinha que morrer.  Porque tudo foi muito atrasado.” No seu 

relato, aparece que a causa de morte do Sr. Sorriso foi  disfunção múltipla dos órgãos. No 

entanto, na declaração de óbito está como choque séptico nosocomial e peritonite bacteriana 

espontânea, possivelmente um quadro de infecção generalizada que levou ao quadro descrito 

pela  Sra.  Felicidade.  Esta  me  questiona  sobre  estas  palavras  técnicas  na  certidão,  ainda 

inconformada  com  a  falta  de  diagnóstico  do  caso,  tanto  da  doença,  quanto  da  morte. 

Mostrando,  para  além da  falta  de  dialogo  entre  ela  e  as  diversas  equipes  de  saúde,  um 

desinteresse  da  rede  de  assistência  em elucidar  o  caso  para  conforto  dos  familiares,  dos 

profissionais e para melhoria do funcionamento do sistema de saúde. 
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Aqui, a morte também é vista apenas pelo aspecto da falência dos órgãos, ignorando-se 

a morte socioafetiva do usuário, que continua vivo nos projetos de construção de vida de seus 

amigos,  familiares,  profissionais  de  saúde,  até  mesmo  da  minha,  como  pesquisadora  e 

estudante e do(a) leitor(a) deste estudo. Ele está em nós e em nossas projeções de futuro, mas 

a rede institucional ignora a rede viva e sua potencialidade de agenciamento destes sujeitos 

para a saída do luto e para a criação de outros significados e singularidades de si enquanto 

coletivo e indivíduos.     

A morte socioafetiva

 Quando  ele  falou  que  nem  passava  de  segunda...  fui  pra  igreja, 
prometia mundos e fundos, fiquei desesperada, né? Vinha de lá até 
aqui chorando, (...) Passou segunda, terça e o pastor foi lá na quarta. 
Acho que o Sorriso só esperou o pastor ir, entendeu? Porque foi na 
quarta, quando foi na quinta-feira, que ele conversou, pediu a oração e 
tal. Porque sempre, mesmo assim ele ia na igreja, eles iam buscar ele, 
levavam na igreja, entendeu? (...) Nós que chamam de protestantes, 
acreditamos  no  céu  e  no  inferno...  Em  aceitar,  se  arrepender  e 
conhecer a palavra, né?! E o Sorriso, como eu te disse era tudo eu 
(…). Eu falei assim: “Sorriso, você quando eu não estiver aqui, Deus 
está  com você”.  (...)  Eu ficava  chateada  com ele:  “Ele põe eu  em 
primeiro lugar e Deus no...”. Sabe? Eu falava: “Sorriso, se liga em 
Deus, é Deus, eu não sou Deus, eu não posso fazer nada, quem pode 
fazer por você é Deus.” Quando ele passou para o CTI eu até falei pra 
ele, porque quando ele passava mal, achava que ia morrer. Ele fica 
assim: “Eu te amo, eu te amo, Felicidade,  eu te amo, eu te amo.”. 
Sabe?  Ele  não lembrava  de  Deus,  isso  me incomodava,  entendeu? 
Para mim Deus foi tão misericordioso com ele, foi tão... Porque Deus 
só quer que ele se arrependa e... Sabe? Que aí deixou ele naquele CTI 
sozinho. (...) Porque quando ele soube que ia ficar sozinho, ele fez um 
escândalo  naquele  hospital,  que  o  médico  falou  assim:  “Dá  um 
calmante pra ele aí, senão ele não vai aguentar ficar, não.” Aí ele: “Eu 
estou preparado pra ficar sozinho.”, porque ele estava sedado. Falei 
pra ele: “Sorriso, olha só os homens estão afastando ele de você, eu 
não posso ficar com você, nem sua mãe, nem ninguém, mas a única 
pessoa que eles não podem afastar  de você é Deus.  Conversa com 
Deus.” (...) Tanto que quando o médico disse que ele não ia passar 
daquela  noite  e  eu não podia  falar  pra  ele  né...  Eu falei:“  Sorriso, 
entrega sua vida pra Deus, Sorriso... Fala que você se arrepende, pede 
mais uma chance.” Ele: “Mas eu entreguei” (...)“ Eu entreguei tudo.” 
Hoje eu rio, né?! “Mas entrega tudo que você puder! (...) Aí eu ficava 
nervosa: “Sorriso vai perder a salvação...” Então eu acho que até isso, 
acho  que  Deus  colocou  ele  naquele  CTI  ali  pra  ele  se  encontrar. 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).
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A comunidade se conforma com a situação de morte do corpo e compreende que isso 

pode  amenizar  a  sofrimento  do  Sr.  Sorriso.  E  aqui  não  estamos  apenas  falando  de  um 

sofrimento  físico,  mas  emocional,  de  sentido  da  vida,  ligado  à  fé  e  a  uma compreensão 

espiritual da sua rede viva que passou a apoiar sua família e seu tratamento no seu processo 

saúde-doença-cuidado-morte. Este apoio acontece de forma integral, focado na singularidade 

do indivíduo. O pastor e o conjunto da igreja compreendem a singularidade e multiplicidade 

do sujeito e estabelecem um projeto de felicidade, ou de salvação, para o usuário e sua família 

e dão suporte a todos. Eles disputam cada projeto de vida, não apenas com a doença, mas com 

o sentido da morte:

Eu acho que Deus fez isso, entendeu? Aí ele morreu na sexta? Isso foi 
na quinta, ele recebeu uma oração. Teve uma oração aqui em casa. 
Não sei se você já ouviu falar em revelações... (...) O rapaz orou e 
começar a chorar...  E ele falou assim: “Olha, eu não sei o que Deus 
vai  fazer,  mas  ele  mandou  eu  falar  que  hoje  mesmo  ele  estará 
visitando o Sr. Sorriso...” Quando ele falou que ia estar visitando o 
Sorriso eu entendi, eu só não queria aceitar, entendeu?  “Será que ele 
vai visitar pra deixar cura ou pra levar?”. Entendeu? Quando eu subi 
aquelas escadas do CTI. Eu subi tremendo, sabe? Eu não sei nem te 
explicar,  era  um nervoso tão  grande...  Parecia  uma hora que eu  ia 
desmaiar, que se eu chegasse na porta e ela falasse “aguarde”, eu já 
sabia o que era. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Há uma diferença clara entre a construção desta morte socioafetiva para este grupo de 

sua comunidade e para a instituição hospitalar, como fica evidente no relato da usuária: 

Nessa sexta-feira  que ele  falou que ia  visitar,  (...)  eu estava muito 
calma.  Eu  ficava:  “Eu  tenho  que  confiar  em  Deus”.  Eu  subi  as 
escadas...  Parece  que  Deus  estava  tranquilizando  o  meu  coração... 
Quando  eu  cheguei  à  porta  a  mulher  falou  assim:  “Sr.  Sorriso?  A 
senhora aguarde um momentinho só, tá?” Aí eu fiquei, fiquei. Aí eu 
queria ir ao banheiro, não conseguia. Pedi para ir ao banheiro porque 
indo ao banheiro dava pra ver a cama dele. A cama estava toda coberta 
com Box, aí saí. Eu e a mãe dele... Falaram: “A senhora pode esperar 
aqui na salinha enquanto isso?” A assistente social me deixou na sala 
com a mãe dele. A mãe dele está lá olhando os quadros, distraída. Saí 
assim num corredor pra olhar e o monitor dele estava desligado. Mas 
sabe quando do você quer se enganar? (...)  Como a gente...  né? Te 
juro! “Ah, ele não precisa mais do monitor, Sra. Felicidade.” (…) A 
enfermeira passou por mim e eu não vi. Quando eu olhei para ela, 
estava jogando os panos sujos (...).  Eu olhei pra ela e disse: “Oi!” 
Ela...  Aí  eu  já  entendi,  eu  voltei  pra  mãe  dele  e  falei:  “Você está 
preparada  pra  tudo,  né?!”  Aí  ela:  “Por  quê?”  Eu:  “Você  está 
preparada?” Ela: “Por quê?” Eu: “Porque eu vi o monitor do Sorriso 
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desligado, você não vai lá, fica aqui.” Quando ela chegou na porta, já 
veio médico, psicólogo e assistente social, entendeu? Porque eu não 
conseguia sentar. A visita era 15h:30, ele morreu 15:10 e eu fiquei: 
“Ah, por que ele não esperou mais um pouquinho?” Imagine se ele 
morresse  na  minha frente?  Eu  não sei  também...(COMPANHEIRA 
DO USUÁRIO, 2016).

A família e Deus, o papel da religião no sofrimento 

A disputa do cuidado transborda a instituição e vai para o sentido de vida, comunidade 

e para o papel do sujeito no mundo:

Deus trabalha de uma forma assim... (...) Como a minha amiga falou: 
“Felicidade, se o Sorriso não estivesse com você ele já estaria morto.” 
Porque ele ia ficar em depressão naquele hospital lá, sem ninguém ver, 
sem a avó... Ele mesmo falava: “Eu só tenho força pra viver porque eu 
tenho  você  aqui  do  meu  lado.”  Entendeu?  Porque  imagina  se  não 
tivesse eu? O pai dele só ia aos domingos, aquela coisinha... Enfim e 
mesmo assim eu ainda acho que o propósito maior foi na minha vida e 
não na dele, porque antes como eu te falei, eu bebia, eu saía, eu não 
tinha tanta responsabilidade em casa com os filhos, não ligava muito, 
entendeu? Falava, mas não tomava conta, se não eu não tinha duas 
barrigudas dentro de casa.  Está entendendo assim as minhas falhas 
também como mãe? Não é que eu abandonava,  mas...  Sabe? Dava 
mais  prioridade  às  minhas  amigas,  entendeu?  O  Sorriso,  aquele 
menino louco, drogado na rua, me ensinou a ser mãe, ele me cobrava 
muito,  ele  me chamava atenção.  Ele falava as vezes  coisas  que eu 
ficava com vergonha: “Tu acha bonito isso? (COMPANHEIRA DO 
USUÁRIO, 2016).

Desta forma, a fé constrói sentido e disputa o projeto de felicidade da coordenadora do 

cuidado do usuário, sua companheira:

Então, você vê como Deus faz tudo certo? Aí falavam: “O que seria do 
Sr. Sorriso se não fosse a Sra. Felicidade?” Tá, tudo bem, mas Deus só 
usou isso. Mas o que seria de mim também se não fosse o Sorriso? Por 
causa do Sorriso eu retornei pra Deus (…) Mas depois que Sorriso 
morreu, eu fui num encontro com Deus 3 dias. Lá eu tive um encontro 
com Deus.  Deus explicou minha vida  desde  o  dia  que  nasci  até  a 
morte  do Sorriso.  (...)  Aí eu entendi  que tinha que ser desse jeito, 
entendeu? Sorriso tinha que morrer,  e depois que o Sorriso morreu 
muita coisa boa aconteceu na minha vida, não que o Sorriso fosse um 
tormento...  Por  causa  dele  eu  voltei  pra  igreja,  eu  tenho  um 
compromisso com Deus. Por causa dele minha filha está na igreja. 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).
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Assim,  a  saída  do  processo  saúde-doença-cuidado-morte  ganha  um  sentido  de 

realização de sonhos compartilhado com um grupo da comunidade, o que cria suporte ao 

sofrimento da família da Sra. Felicidade: 

E eu falei  pra ele que Deus é tão perfeito,  que eu sempre quis ser 
enfermeira ou médica, mas louca, doida, não quis estudar porque tinha 
papai e mamãe, não dei valor... Mas eu gostava, entendeu? Então eu 
falava pra ele que o que eu fazia nele era porque eu gostava, Deus é 
tão  esperto...  Eu  falava  pra  ele  que  eu  me  sentia  realizada  como 
enfermeira.  Porque o  que  eu fazia  nele  eram muitos  curativos,  era 
muita parte de sonda...  Entendeu?(...)  Eu tive que ser fisioterapeuta 
dele, porque era só uma vez por semana: “Isso aqui é só uma aula, 
Sra.  Felicidade.  Mas em casa...  Entendeu?” Eu me senti  a  Doutora 
Felicidade, entendeu? Tudo eu resolvia...  Deus é sábio: “A Doutora 
Felicidade é que vai ter coragem de mexer nos curativos dele, porque 
ela gosta”. Falei: “Deus faz tudo perfeitinho.” E hoje... (...)  Tem gente 
que não falava comigo direito pelo meu comportamento e hoje para 
fala: “Nossa, você me deu um tapa sem braço, por que além de você 
ter cuidado do Sorriso, você...” Porque muita gente achou assim: “Ah, 
o Sorriso morreu, agora a Felicidade vai voltar a beber, ficar no bar”. 
E não... Tem gente que passa e fala: “Poxa, parabéns”. E tem gente 
querendo  ir  pra  igreja  atrás  de  mim porque  vê  a  minha  mudança, 
entendeu?  Então  o  Sorriso  morreu  e  o  nome  de  Deus  está  sendo 
glorificado,  está  entendendo?  (...)  Foi  Deus  que  fez  isso  tudo, 
entendeu?  Salvou  a  mim,  à  minha  filha,  tem  outra  que  tem  um 
coraçãozinho duro, mas eu estou aos poucos fazendo a cabeça dela. 
(...) Tudo mudou... (...) não é possível que sozinho com Deus ele não 
se apegou a ele,  que ele ficou gritando o meu nome lá na hora de 
morrer, eu não acredito nisso, entendeu? Enfim, graças a Deus, sabe? 
A saudade fica.” (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

No vídeo e nas conversas não gravadas, esta relação entre a fé e a produção de um 

cuidado relacionado à morte socioafetiva do usuário fica marcado por diversos signos. Um 

deles é a misericórdia e o outro o papel da mulher. Ao me apresentar a cantora Bianca Toledo, 

a  Sra.  Felicidade se espanta pela  minha falta  de conhecimento da mesma,  com o que eu 

também acabo me espantando, pois, ao pesquisar sua história descubro que ela passa por uma 

experiência,  designada por  ela  como um momento  de  “salvação”  no hospital,  quando os 

médicos não acreditavam mais em sua reabilitação. 

Assim, eles apresentam esta salvação, que desafia a ciência biomédica centrada nos 

órgãos, apresentando relatos de sua interação com a equipe, a sua comunidade e sua fé com 

deus, e a este relato chamam de testemunho. Este testemunho é amplamente conhecido pelos 

profissionais de saúde protestantes, assim como as suas músicas, que referenciam um valor 
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singular  da  mulher,  concedido  por  Deus.  A música  escolhida  para  o  vídeo  relata  este 

testemunho e apresenta como tema a Misericórdia. 

O presente estudo não pretende aqui aprofundar este diálogo entre religião e produção 

do cuidado. Contudo, a compreensão de Misericórdia que Bianca Toledo estabelece diz que a 

Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro, o reflete o que estudamos aqui como 

esta potência do encontro, de afetar-se pelo próximo e da noção de que toda vida vale a pena. 

Esta aposta se vê também no momento em que a música diz:  

Ela  esqueceu tudo que eu fiz ontem /  Ela me vê com os olhos de 
Deus / Não desiste de mim mesmo me vendo assim / Não vê o que a  
vida me fez / Ela sabe os planos de Deus pra mim” (Misericórdia, 
Bianca Toledo).

Aproveito  ainda  para  relatar  o  papel  central  que  se  coloca  entre  a  postura  dos 

profissionais de saúde voltados a fé e as disputas no campo da produção do cuidado. Em um 

dos momentos de seu relato, Bianca aponta que: “O médico disse: ‘Eu sou pastor e existe uma 

guerra pela sua vida e eu queria saber se você esta orando’.” Esta implicação do profissional  

em ir para guerra pela vida do outro é a aposta que se propõe também nesta formação usuário 

centrada, e aqui também se vê, na prática, e agenciada pela religião, a aposta em uma conexão 

integral do individuo, para além de seus órgãos. 

Aposta que aproveita as fissuras dos protocolos dos serviços, que também se mostra na 

UPA quando o profissional fala de sua passagem nas salas amarelas e vermelha: “Deixo o 

meu celular,  porque o meu celular só tem louvor,  né? Eu só escuto louvor.  Deixo o meu 

celular com eles escutando louvor, entendeu? Porque eles se sentem bem.”

Por outro lado, o sistema de saúde se apresenta mais uma vez no corpo, se afastando da 

realidade  do  usuário  e  nos  deixando  sem  o  principal  elemento  que  norteia  o  projeto 

terapêutico de sua lógica assistencial, o diagnóstico: 

E até hoje... O Sorriso morreu sem eles saberem como que ele estava. 
Os  exames  que  ele  fez  no  Hospital  de  Reabilitação  e  no  Hospital 
Estadual de Emergência não chegavam (...). O Sorriso vai morrer e os 
exames não vão chegar. (...) Fizeram, devem ter chegado. Eu estou pra 
ir lá, só pra saber: “Descobriram?”.  Eles achavam que era Lúpus. Eu 
também achava. Tem vários tipos de Lúpus. O dele deve ter dado logo 
nos  órgãos  vitais.  Porque  atacou,  ele  ficou  prejudicado  coração, 
fígado, rins e pulmão. Então o que me parece, que eu acho, que não 
foi a tuberculose que fez isso com ele. Talvez a tuberculose não tenha 
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voltado, não sei ou foi nos ossos, não sei. Tudo indicava que ele tinha 
uma doença autoimune, entendeu?! E ele também não tomou remédio, 
como  não  sabia  o  que  tinha,  também  não  teve  um  tratamento. 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Esta falta de compreensão integral e eficiente do sofrimento, por parte do SUS, como 

diz Mattos, é o esvaziamento da proposta e defesa deste, dando espaço, não apenas para a 

saúde  suplementar,  mas  para  outras  apostas,  como as  estruturas  organizacionais  político-

religiosas  que  disputam  a  sociedade.  Não  é  de  hoje  que  as  vemos  na  construção  das 

instituições  e  na formação em saúde.  Contudo, hoje parece apresentar  um distanciamento 

maior das praticas assistenciais e, localiza-se na disputa de sentido do processo saúde-doença-

cuidado-morte. 

Ao final, Sra. Felicidade aponta que mesmo realizando todo este percurso na rede, na 

verdade o usuário não teve um tratamento, pois ele não tinha um diagnóstico fechado para 

tomar a medicação certa. Este fato, desnuda os processos e protocolos da rede a deixando sem 

finalidade e sentido pra a produção do cuidado do usuário.

Entre sonhos e projetos de Sorrisos

Dialogando com a Autópsia Socioafetiva,  e buscando compreender  os projetos que 

sustentavam a vida do Sr. Sorriso, a Sra. Felicidade relata que, aos 32 anos, ele já havia sido 

“muito  mulherengo”,  mas era  louco para  ser  pai.  Acabou engravidando uma namorada e 

casou, mas como ele “não tinha prioridade, aquele jeito dele, as drogas... Ela acabou indo 

embora.”. A filha dele também ficava com Sra. Felicidade, mas poucas vezes, por conta das 

brigas entre o Sr. Sorriso e sua ex-companheira. Ele adorava cozinhar, “de família, porque ele 

era cozinheiro, tio cozinheiro, a tia cozinheira, irmão cozinheiro...  Então deve ser dom de 

família, né?! Então... Começou como ajudante, trabalhou em vários restaurantes.”.

A produção do cuidado na singularidade dos Sujeitos – A Caminhada da Sra. 
Felicidade

O enfrentamento que a Sra. Felicidade faz para a negociação da produção do cuidado 

com as equipes de saúde, a sua família e a família do Sr. Sorriso mostra a vista que ela assume 

sobre o ponto, de onde ela compreende este processo para agir no acompanhamento do caso. 

Esta posição é também influenciada pelas singularidades que ela apresenta,  como mulher, 

mãe, companheira... Nesta multiplicidade de Sra. Felicidade, ela cumpre o papel de conduzir e 

disputar  a  produção  do  cuidado  a  ser  centrada  nos  seus  entendimentos  e  do  usuário. 
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Apresenta, assim, os desafios de ser/existir no mundo como mulher e a importância de alguns 

momentos em que a equipe a reconhece e valoriza como fundamental no apoio ao processo de 

cuidado do usuário: 

E aí a gente brigava muito, porque ele era ignorante. Aí a enfermeira 
falava assim: “Sr. Sorriso, a Sra. Felicidade quando tudo aconteceu só 
tinha  7 meses  com você,  ela  não tem obrigação,  ela  não tem uma 
história de vida, ela não é casada, ela não tem filho com você”. Aí a 
menina: “Eu trabalho no hospital do Inca, eu vejo vários casamentos 
se  acabarem,  quando  a  mulher  está  com  câncer,  principalmente  a 
mulher abandonada. Mulher até fica com o namorado, mas o homem 
sempre abandona a mulher. Aí eu falei: “Pois é, eu queria saber se eu 
tivesse aqui na sua situação se você...” Ele: “Eu ia!” Respondi: “Que 
ia nada, Sr. Sorriso. Você ia ficar? Você ia ficar um ano sem mulher? 
Olha pra minha cara? Ainda mais você, galinha toda vida, ia ficar um 
ano sem mulher? Ahh, Sorriso... Você poderia até não me abandonar”. 
(...)  Entendeu?  Têm esses  casos de homem que não abandonam... 
“Mas você ia dar as suas “ciscadas” na rua.” Se alguém descobrisse 
que eu tivesse um caso com alguém? “Vagabunda! (...) Porque mulher 
não tem vontade. Não digo eu no meu caso, eu não vou fazer de santa. 
Porque a minha preocupação era ali. (...) Aí as pessoas falavam assim: 
“Sra. Felicidade você não pensa em nada não?” Menina, eu ficava tão 
cansada... (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

E em um quase desabafo, ela explica o que toda esta produção socioafetiva também 

produziu nela: 

Cara! Como eu estava falando pra minha filha, eu nunca pensei em 
chegar  aos 43 anos com essa experiência  de vida,  essa coisa,  né?! 
Porque eu era tão irresponsável, que não pensei que tinha que parar 
minha vida pra ter uma responsabilidade tão séria dessa. O que eu tirei 
disso... o que todo mundo já sabe, que a vida é difícil pra quem anda, 
imagina pra quem não anda. Se eu fosse depender da saúde pública, 
estava  ferrada.(...)  O  problema  é  que  às  vezes  as  coisas  não 
funcionam,  entendeu?!   Têm  que  fazer  exame,  não  dá...  As 
enfermeiras, tem umas que amam o que fazem, mas tem outras que.. 
(...) A família! Aquele negócio, ah... meus amigos...  Fica doente em 
uma cama pra você ver quantos amigos você tem. Você sempre ouviu 
falar, mas você não acha que é tão real, mas isso eu senti na pele. Eu 
via muito ele pedir pros amigos dele subir, pra ficar na rua com ele, 
ninguém subia. (COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).

Sra. Felicidade relata a importância de assumir o processo de cuidado do usuário e que 

isto é para poucos, que nem mesmo a família cria uma rede mais sólida para dar conta do 

caso. Suscitando a dúvida se este distanciamento poderia ocorrer por uma simples falta de 

compromisso  e  implicação  com o outro  ou  também por  já  haver  alguém que assumiu o 
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processo de cuidado, tendo que haver, neste caso, uma dupla implicação, a afetiva e a de 

disputar a produção do cuidado com quem assumiu este processo:

A  família  são  os  que  mais  decepcionam.  As  pessoas  que  mais 
ajudaram o Sorriso foram as pessoas que não eram de sangue. Tipo 
assim, eu, tinha pouco tempo com ele, não precisava, não precisava 
largar os meus filhos, largar o meu trabalho pra me dedicar a ele. Tem 
mãe,  mãe que se vire...  Procurou doença,  não se cuidou.  Problema 
seu!  Não  vou  largar  meus  filhos.  Algumas  pessoas  me  criticaram, 
acharam errado deixar meus filhos pra cuidar de uma pessoa que não 
era meu sangue. Mas eu sabia que se eu deixasse ele lá o que seria 
dele.  Se  a  única  pessoa  que  cuidava  dele  era  a  avó  dele. 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016)

Toda esta implicação e as lutas para acompanhar e negociar o processo de cuidado do 

Sr. Sorriso deixam  Sra. Felicidade sobrecarregada e mudam sua postura diante do mundo:  

A gente fica sobrecarregada, né? Mas tipo assim... Eu fico triste, né?! 
Porque eu sabia que ele era assim louco, mas ele era muito família. A 
minha família ele abraçou, porque também era só aquela, não tinha 
opção, né?!.  (...). Com a mãe dele mesmo, eu já discuti, já briguei. Eu 
não queria que me ajudasse fisicamente. Eu queria que pelo menos 
fossem lá vê-lo. Porque aquele negócio, o médico falava, ele não tem 
família?  Porque  para  um  doente  se  restabelecer,  a  família  é  tudo, 
entendeu?! Aaahh... eu tô aqui mas minha mãe vem, minha tia vem... 
Mas você olha ali, tipo assim... só tem a Sra. Felicidade. (...) Eu tenho 
mágoa até dos vizinhos dele, dos amigos assim, porque pra se destruir, 
pra se drogar todo mundo está junto. Mas na hora, pra sentar... Poxa, 
se Sorriso tivesse aqui... né? Pô... vamos fazer o seguinte, vamos tirar 
o domingo pra ir lá?  (...) Era eu. Não podia sair. As férias das crianças 
eu tinha que ficar socada dentro de casa. (...) Então todo mundo se 
privou  da  vida,  da  liberdade  pra  ficar  ali  com  ele.  Às  vezes  eu 
mandava as crianças pra rua. Três crianças pequenas socadas dentro 
de casa nas férias, e um cara doente, que também ficou meio sensível 
e meio ranheta, porque a doença, né?! (...) Aí eu falava, Sorriso você 
tem que entender, as crianças estão de férias. (COMPANHEIRA DO 
USUÁRIO, 2016).

Ela também relata sempre o apoio de vizinhos de sua rua e de como esta rede de 

amigos, e vizinhos da família dela estabeleceu apoio a seus filhos e ao usuário: “Então um 

vizinho ia lá. Graças a Deus as pessoas gostam muito dos meus filhos, então todo mundo 

levava, sempre algum passava e levava, só andava ali na rua mesmo, pra desafogar.”

Relata também como percebe suas mudanças e sua percepção de que não continuar 

com a mesma vida de antes diante de todas estas responsabilidades e de como é difícil a 
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realidade do processo saúde-doença-cuidado-morte. Muda sua forma de ser e ver o mundo, o 

que fica claro com a sua entrada para a igreja:

Depois do negócio da igreja, eu fui parando com isso e perdoando as 
pessoas. (...) Antes eu era uma pessoa irresponsável talvez até imatura, 
mas isso que eu passei com o Sorriso me mudou muito, acho que eu 
fiquei...  Nossa!  Até  meio  amarga.  Sabe  quando  você  fica  meio 
amarga? (...) Eu era muito infantil, mesmo com 40 anos. Sabe aquela 
(...) brincalhona.  (...) Eu brinco, zoo, entendeu? Depois do Sorriso eu 
mudei muito. Quando o Sorriso estava doente eu até brincava, mas 
depois, sabe?!(...) Sabe essas coisas assim... Eu não tenho mais coisa... 
mudou.  Você  passa  por  umas  coisas,  você  muda,  né?! 
(COMPANHEIRA DO USUÁRIO, 2016).
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Pedaços de nós

Oh, pedaço de mim
Oh, metade amputada de mim

Leva o que há de ti
Que a saudade dói latejada
É assim como uma fisgada

No membro que já perdi

 (Pedaço de Mim, Chico Buarque).

Seja pela focalização no corpo, ou por ignorar a singularidade e a multiplicidade do 

usuário, a passagem do usuário não tem uma continuidade, ela é, a cada nova entrada em um 

serviço de saúde, reiniciado. As tecnologias apresentadas para monitorar, preencher e guardar 

as informações do prontuário mostram-se falhas. A história do usuário parece ser recolhida de 

diversas formas, em diversas unidades, mas não existe uma conclusão, não há um diagnóstico 

para a família. O usuário sai da unidade e se encerra o caso para ela, mas permanecem a 

preocupação dos profissionais de saúde, a inquietação e os transtornos, que podem levar o 

usuário a outras demandas.

  Acredito que não se trata de apenas uma fragmentação da rede,  mas de falta de 

ferramentas para vislumbrar estas lacunas, falta de corresponsabilização de profissionais e 

usuários e de pressão da população por um sistema de saúde forte, que tenha como centro as 

suas necessidades disputando e se contraponto aos interesses do mercado da saúde. 

Esta pesquisa também não possuiu fôlego para aceitar  o desafio proposto pela Sra. 

Felicidade de ir a todos os serviços de saúde por onde o usuário passou. Aqui ficamos, de um 

ponto,  trabalhando com as ferramentas leves e analisando criticamente,  a partir  de alguns 

olhares, a visão do usuário sobre a produção do cuidado na UPA, o que foi completamente 

insuficiente para responder às angústias, marcas e inquietações que o usuário deixou. Para 

isso, seriam necessárias outras produções e faço votos que tenhamos mais estudos voltados 

aos interesses dos usuários, seja sobre a elucidação de um caso ou de questões que afetam os 

usuários, em geral, na sociedade. 

Nesta reflexão, ainda busco apontar que a ausência de resposta sobre o diagnóstico 

final do usuário, não era de investigação simples, ou de capacidade elucidativa desta pesquisa. 

Mas se trata deste ser um ponto chave e analisador de como, mesmo tendo o caso fechado e o 
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usuário falecido, para a família e, principalmente para a Sra. Felicidade, esta morte encontra 

outro diagnóstico, relacionado à sua religião, e não aos serviços de saúde. 

O que podemos aqui refletir é que esta não seja apenas uma inquietação ou dor dela, 

mas de todos que trabalham, estudam e utilizam os serviços de saúde, ao não termos o direito 

de um tratamento digno, em que não sabemos a causa de nossas doenças para nos tratarmos e 

nem depois de nossa morte para acalmar quem fica. Apesar da suspeita de Lúpus ou da causa 

de morte na certidão de óbito apontar como choque séptico nosocomial e peritonite bacteriana 

espontânea,  isto  não explica o processo saúde-doença-cuidado-morte  para a  usuária.  Pode 

explicar pedaços ou suposições aos profissionais de saúde,  mas,  ao olhar da usuária,  esta 

produção causa sofrimento.

Um reflexão importante de ser feita, é que o apesar de colocarmos apenas o usúario-

guia como o eixo central do estudo, ele também busca identificar todos os participantes como 

também  usuários,  em  um  conceito  ampliado  de  usuário.  A  companheira,  a  mãe  e  as 

profissionais  de  saúde,  assim  como  nós  estudantes,  e  população  em  geral  utilizamos  de 

diversas formas o sistema único de saúde. Por isso, todos são de alguma forma usuários do 

sistema e a perspectiva do usuário é tão importante para compreender quais os caminhos e 

apostas devemos construir para melhoria do SUS.
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Limites da produção do cuidado

O estudo inicia-se na UPA, mas percorre toda a rede de serviços de saúde e expõe a 

potência cuidadora e de suporte integral à vida que a rede viva suporta. Assim, todos esses 

processos de cuidado que chegam à emergência são um acúmulo de aprendizados e apostas 

feitas pelo usuário. E quem percorre a rede junto com ele, não se trata de apenas um novo 

usuário que entra no serviço, mas  daquele velho usuário, já calejado na rede.

As  propostas  de  ferramentas  relacionais  aqui  apresentadas,  como  a  proposta  da 

coordenadora de, no momento da internação de algum usuário na UPA, ligar para a clínica 

dele e conversar com a equipe, são propostas que contribuem para intervir e interpretar o que 

ocorre com o usuário de maneira mais oportuna, o que pode contribuir para uma disputa mais 

negociada sobre o cuidado que o usuário busca ter. 

Em sua  maioria,  os  profissionais  da  UPA,  assim como outros,  relatados  pela  Sra. 

Felicidade, apresentavam-se afetados e preocupados com o cuidado ao usuário e o respeito às 

suas singularidades. Contudo, para além do desejo, são necessárias as ferramentas para isto. 

Faz-se necessária a construção destas ferramentas, nestas ações cotidianas que furam seus 

protocolos e dão prioridade à vida, como também a de políticas de incentivo que formulem 

propostas de investimento em uma transição tecnológica voltada a tecnologias leves. Desafio 

árduo que  interfere  em relações  de  poder  e  econômicas  de  diversos  ramos  do complexo 

médico industrial, principalmente da indústria farmacêutica e de planos de saúde. 

Outra  relação  que  não  pode  ser  aprofundada  no  estudo,  mas  que  tangenciou  as 

discussões  foi  o  modelo  de  gestão  apresentado  nas  unidades  de  saúde,  que  apesar  de 

elaborados para uma gestão mais eficiente do serviço público apresentam logísticas diferentes 

dependendo da organização que  faz  a  gestão  do espaço.  Cada gestão  pode apesentar  um 

prontuário  eletrônica  e  uma  forma  de  trabalho  diferente,  o  que  dificulta  o  dialogo  das 

unidades. Este dialogo é muitas vezes apresentado como prestação de contas em indicadores 

do serviço para a secretaria e a Organização Social de Saúde. Assim o resultado final aparece 

fragmentado na prestação de contas e com a produção do cuidado também fragmentada.

 A impressão  que  persiste  neste  processo  é  que  o  sistema fragmentado  gera  mais 

procedimentos  e  mais  custos  para  o  financiamento  destes.  Desta  forma,  a  eficiência 

administrativa vislumbrada por esse modelo de gestão, neste estudo, não parece contribuir 
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para a  melhoria  e não fragmentação da produção do cuidado,  mas sim de fortalecer  esta 

lógica. Uma lógica de gestão focal, da unidade em procedimentos, e não integrada com o 

sistema, principalmente com a produção integral e cidadã do cuidado. 
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Afinal, o que é a UPA?

A fim de compreender as relações sobre a perspectiva socioafetiva, inicia-se a resposta 

desta pergunta com o relato de uma profissional da UPA e moradora da comunidade. A Sra. 

Eficiência, técnica de enfermagem da unidade, apresenta como aconteceu a criação da UPA 

neste território físico e existencial, múltiplo e complexo, e suas percepções técnicas e afetivas 

da unidade:

A implementação  da  UPA aqui  na  Comunidade,  no  início  não  foi 
muito  bem vista.  Assim,  para  os  moradores.  Porque  aqui  era  uma 
garagem e era uma área de lazer para o pessoal da comunidade. Aqui 
tinha baile, é... Chegavam as férias, montavam parquinho em partes da 
garagem e assim... A aceitação não foi muito boa, porque as pessoas 
também  não  entendiam  a  proposta  da  unidade.  (...)  Depois  da 
inauguração, o tempo foi passando, o pessoal foi começando a usar a 
unidade,  precisando  do  atendimento  e  aí  foi  conhecendo,  e  todo 
mundo viu que ter uma UPA dentro da comunidade era um benefício... 
Ainda assim, hoje tem pessoas que tem um pouco de resistência, né?: 
“Ah, a UPA mata, UPA não é bom”. E assim como tem pessoas que 
saem daqui e elogiam muito a unidade. Para a comunidade acho que a 
aceitação maior começou a partir da UPA e das clínicas da família, 
porque  antes  só  existia  um  posto  de  saúde  que  tinha  várias 
especialidades,  porém  a  demanda  era  MUITO  grande.  Tudo  se 
concentrava  no Posto  (...).  Hoje  tem a  UPA e  temos  3 clínicas  da 
família. As pessoas ainda não conseguem discernir a proposta da UPA, 
pra eles é tudo a mesma coisa. Mas ainda assim, (...) foi um benefício, 
porque para a emergência todo mundo só tinha o Hospital Municipal, 
o ambulatorial era a clínica,  né? Como é uma comunidade carente, 
muita  gente  não tinha  nem o dinheiro  da passagem para  ir  para  o 
Hospital Municipal. Às vezes paravam um carro no meio da rua pra 
poder  levar  uma  pessoa  que  estivesse  realmente  passando  mal  de 
verdade,  tendo  um AVC ou  um IAM,  alguma  coisa  do  gênero.  E 
muitas vezes não dava nem tempo de chegar ao hospital.  E com a 
UPA, acredito eu, que reduziu muito o índice de óbitos. Porque é mais 
rápida, é mais perto, né? As pessoas conseguem se locomover melhor. 
Porta  de  entrada  mesmo,  facilidade  e  é  isso.  (TÉCNICA  DE 
ENFERMAGEM, 2016).

Para a Sra. Reluzente, que trabalha há 6 anos na unidade, esta é criada de acordo com a 

proposta do governo federal,  do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Apesar da 

compreensão dos moradores, no início, sobre o desejo de um hospital com especialidades, ela 
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mostra que o papel da UPA é estratégico em relação ao complexo de unidades da comunidade 

e seu território físico e existencial:

É uma unidade de pronto atendimento, é uma ambulância parada que 
atende os casos agudos de natureza grave. Essa é a finalidade da UPA. 
E quais são esses quadros agudos de natureza grave que podem inferir 
em  sequelas  ou  não?  Problemas  cardiológicos,  traumas,  acidentes, 
violência,  problemas  clínicos  crônicos,  as  doenças  crônicas 
degenerativas, as cardiopatias, as hipertensões essenciais... (...) aquele 
quadro  clínico  que  demanda  um  atendimento  imediato.  Esta  é  a 
finalidade  de  uma UPA por  conta  da  própria  localização  física  da 
comunidade,  ela  está  num centro  urbano,  mas  é  no  alto.  (...)  Nós 
chegamos a uma marca de 500 mil atendimentos, já! Então nós temos 
uma  demanda  alta,  né?!  Tipo  200  pessoas  atendidas  por  dia. 
(COORDENADORA UPA, 2016).

Compreendendo  as  mudanças  e  complexidades  do  território,  como  o  estudo  vem 

apresentando, trata-se de múltiplos e singulares territórios existenciais, com diversos atores:

Então  a  inauguração fez  6 anos,  em 2016,  agora.  É,  foi  anterior  à 
pacificação, embora isso... sempre achei (o território) pacífico. É um 
território em ebulição, porque tinha esses jogos de forças complexas, 
associação  de  moradores,  o  próprio  tráfico  mesmo,  os  poderes 
internos,  as  forças  internas  do território,  as  externas...  uma luta  de 
braço  aí!  Mas  a  gente  aqui  procurando  ser  neutro  na  medida  do 
possível,  está aqui para atender a população de modo geral.  Nunca 
fomos solicitados a escolher de que lado, não temos como fazer isso. 
Complexo  foi  tudo  antes  da  pacificação.  Aí  depois  da  pacificação 
ocorreram  outras  questões  perceptíveis  como  políticas.  E  mesmo 
embora  eu  não queira  falar  sobre  isso,  acaba  emergindo a  questão 
política.

(…) Na verdade contempla, não digo 100%, mas eu digo que 80 % da 
população.  (...)  não  é  100% é  porque  aqui  é  muito  grande,  muito 
grande (...) Enfim, e temos uns apoios que é a UPP, a delegacia de 
polícia,  e  a  retaguarda  das  remoções,  a  central  de  regulação, 
retaguarda da secretaria municipal da saúde, da gestão da OSS (…) . 
Enfim, então tem tudo isso.” (COORDENADORA UPA, 2016).

A percepção da Sra. Reluzente sobre a visão dos usuários e o papel da UPA traz uma 

preocupação grande com a falta de informação que estes têm, não apenas da unidade, como 

também da rede de assistência e serviços de saúde disponíveis, bem como dos direitos que os 

mesmo possuem.

E a  busca  pela  saúde não é  universal.  Nem todos  buscam o SUS. 
Muitos até desconhecem. Chamavam até de UPA da Família. Eu falei: 
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gente!!! Por quê?? (...). E o que eu percebo também, é que as pessoas 
desconhecem a função da UPA. (...)  A gente atende qualquer coisa, 
unha encravada, pediculose, piolho, problema de pele e “aí da gente” 
se  não atender.  Por  que a  UPA não atendeu? Então não entende o 
papel. 

É  um  equipamento  caro,  tecnologicamente  caro.  (...)  Você  vê  a 
tecnologia  que  é  utilizada,  exames,  procedimentos,  profissionais 
caros....  e  às  vezes  mal  utilizado  pela  própria  população  que  não 
entende a função. Mas eu também entendo que nós temos uma outra 
função, que é a social. De ter um local, um equipamento, um aparato 
tecnológico que atenda à população 24h, que somos nós. (...) a Clínica 
da Família,  não está 24h. Então onde a população pode ter  alguém 
para dar o socorro? Aqui! 

Então nós temos também uma função social.  Por isso que (...)  nós 
temos essa consciência do encaminhamento, do redirecionamento, da 
orientação  à  família  e  das  pessoas,  acerca  de  seus  direitos.  Essa 
garantia  de  direitos  mesmo,  sepultamento,  violência,  acidente  do 
trabalho, tudo isso que não é nosso papel é o papel de todo mundo, 
mas  acaba  se  diluindo  muito.  Aqui  acabamos  fazendo  muito  esse 
papel, por ter essa consciência da fragilidade, da desinformação das 
pessoas.

 A história de UPA é essa historia aí belíssima. Pra mim é uma historia 
linda. Eu gosto muito disso aqui, é minha casa. Tô mais aqui do que 
em casa.  Então  temos  estas  funções.  Agora  minha  função maior  é 
salvar vidas. (COORDENADORA UPA, 2016).

Vemos  desta  forma  e,  com  este  estudo,  confirmamos  que  a  compreensão  do  que 

significa esta unidade ainda está em disputa entre o que o serviço entende como necessidades 

de  urgência  e  emergência  do  usuário  e  o  que  este  mesmo  usuário  elabora  sobre  suas 

necessidades urgentes e emergentes.
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O papel do sanitarista

Uma implicação pessoal que tive ao entrar no campo foi a de buscar onde estaria o 

sanitarista em todo este processo saúde-doença-cuidado-morte. O sanitarista, com formação 

na graduação como bacharel em saúde coletiva, como dialogaria e poderia apoiar a produção 

do cuidado? Normalmente, este profissional estaria voltado para a construção de indicadores 

ou acompanhamento dos mesmos na unidade, elaborando diagnósticos de situação de saúde 

ou da rede. 

Contudo, preocupada com uma análise mais efetiva deste profissional na produção do 

cuidado, procurei situações de sua influência que dialogassem com as implicações propostas 

por Laura Feuerwerker, no prefácio do Livro Uma ou várias? Identidades para o sanitarista!, 

quando  esta  fala  que  a  formação  deste  novo  profissional  está  baseada  na  construção  de 

compromissos ético-políticos com o público, com o coletivo em uma perspectiva crítica sobre 

a perspectiva biopolítica, e capitalista, contendo valores estruturados na solidariedade e defesa 

da vida. (LORENA et AKERMAN, 2016).

 Vejo que, assim como há um profissional administrativo com a função de monitorar os 

casos para o sistema de regulação, poderia haver profissionais que apoiassem esta passagem 

do usuário  pelos  diferentes  serviços  da  rede,  e  o  conectaria  mais  com os  serviços.  Uma 

regulação viva e usuária-centrada. 

Aceitando ainda o desafio de Lorena & Akerman (2016), de compreender os diversos 

campos e atuações do sanitarista, dialogo com duas categorias que perpassam minha vivência 

no campo deste estudo. A categoria do sanitarista ético-estético-político, como aquele que visa 

à  implicação  dos  atores  aos  processos  de  reflexão  na  extensão  e  criação  dos  itinerários 

formativos  e  a  corresponsabilização  dos  resultados  produzidos.  Agregada  à  outra 

classificação, a que os autores remetem como o sanitarista do território, que opera em vista 

das necessidades sociais, na diversidade da produção de saúde e que leva em consideração os 

contextos  políticos,  econômicos,  ambientais,  demográficos,  biológicos  e  sociais  dos 

indivíduos e da coletividade. Desta forma, ampliaria esta categoria à concepção de território 

trabalhada neste  estudo, sobre a multiplicidade de territórios existenciais  que o sanitarista 

deve dialogar. (LORENA et AKERMAN, 2016).
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Por fim, outra categoria poderia ser pensada, com pretensões apenas de ilustração do 

estudo. Uma na qual se leve em consideração a multiplicidade do usuário e as disputas que 

estabelece na produção do cuidado diante de sua rede viva, a de um sanitarista negociador da 

produção do cuidado.

Este exercício aponta para a compreensão do papel deste profissional de saúde, mas, 

além disto, busca diálogos com uma assistência à saúde voltada para a promoção da saúde e 

valorização da vida, mesmo em momentos de morte.
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6. Considerações finais

Oh, pedaço de mim
Oh, metade adorada de mim

Lava os olhos meus
Que a saudade é o pior castigo

E eu não quero levar comigo
A mortalha do amor

Adeus

(Pedaço de Mim, Chico Buarque).

Trazer a vida, com sua “desordem” e intensidades, para a unidade e para a discussão do 

sistema  da  saúde  é  revelador  de  seu  distanciamento  desta,  como  os  relatos  não  deixam 

dúvidas, transbordando inclusive este estudo. Aqui não interessa, tão somente, a ida ou não do 

usuário  a  procedimentos,  mas  sua  história  de  vida  e  as  afetações  que  a  rede  de  saúde 

produzem nele e na Sra. Felicidade. O que vemos aqui como inovações sobre a prática do 

cuidado são saídas cotidianas que os trabalhadores buscam para dar sentido ao seu trabalho e 

seu  papel  social.  Tais  ferramentas  apresentam-se  tão  necessárias  que  são  frequentemente 

produzidas em ato. Contudo, também se dispersam facilmente, tendo em vista as disputas 

colocadas à produção do cuidado, na qual a relação entre usuários e trabalhadores ainda é 

agenciada por movimentos que não os representam.

A saída da UPA para o encontro com aquela que traz felicidade foi tão intensa que 

criou, não só afeto e empatia, mas deixou marcas em mim. Saí da experiência marcante e 

generosa da UPA, que era hermética,  mas à qual os trabalhadores davam cores quentes e 

vibrantes. Saí com questionamentos:  O quanto de realidade/vida entra na UPA? O quanto o 

SUS sustenta  essa realidade?  Qual  projeto  de  felicidade é  mais  permeável  ao sistema de 

saúde? Fico com algumas apostas de que existe um lugar de fala imponente do usuário e, mais 

do que isso, do conhecimento estabelecido pelas mulheres que sustentam a vida de quem está 

doente. 

Eu, mera relatora, que faço a análise deste, posso ter falhado em alguns momentos, 

mas tentei preservar a confiança que me foi dada em cada entrevista, em cada confissão, com 

o intuito que melhorássemos nossa assistência à saúde, ao cuidado e à promoção da saúde. 

Tive muitas dúvidas e crises de como falar do outro, ou melhor, das outras, a partir do lugar 

em que estou. Do lugar de quem nunca precisou usar a UPA, do lugar de mulher jovem e 

branca, acadêmica de classe média, que tem suas dores e delícias, mas que não quer adjetivar 
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o que o outro traz. Este é um desafio, pequeno perto dos narrados neste estudo, mas recortar e 

trazer a fala do outro em um trabalho individual, ganhar as honras de contar a história de 

quem  viveu  e  continua  com  seu  nome  protegido,  não  pode  se  naturalizar  como  algo 

impossível de mudar. Até quando vamos contar os casos? Quando os casos vão contar suas 

histórias? Até quando usá-los como análise, se eles pulsam cotidianamente nos serviços de 

saúde? Por que não ouvi-los e apenas auxiliar suas escolhas, dando mais informações e apoios 

para caminhar na vida? 

Fundamental  estudar,  pesquisar,  compreender  melhor,  mas  necessário  e  urgente  é 

intervir  na realidade pra evitar casos de violação dos direitos humanos. Para evitar que o 

sofrimento do outro seja negligenciado em cumprimento de protocolos. Por que utilizamos os 

casos para gerar medicamentos, para vender medicamentos, ou para gerar análises acadêmicas 

brilhantes? Até onde nossos compromissos éticos e acadêmicos têm implicação com a defesa 

da vida dos usuários? 

Estão vivos, na memória, na saudade e em cada ato que repetimos e construímos na 

vida. Que possamos saber ser benevolentes com o outro e também sorrir quando o outro vem 

em nossa direção, mesmo ele não tendo a certeza de como nos ajudar. Que possamos aprender 

a ficar sozinhos para nos reconhecermos e valorizarmos mais nossos encontros. O choro é 

inevitável e dá a dimensão do mergulho, da audácia e da resistência cotidiana que significa a 

vida do outro. De qualquer maneira, o sorriso persiste em cada olhar sobre o cuidado próprio 

ou do próximo.

De qualquer maneira
Meu amor eu canto

De qualquer maneira
Meu encanto, eu vou sambar

Com os olhos rasos d'água
Com o sorriso na boca

Com o peito cheio de mágoa
Ou sendo a mágoa tão pouca
Quem é bamba não bambeia

Falo por convicção
Enquanto houver samba na veia

Empunharei meu violão
Sentado em trono de rei

Ou aqui nesta cadeira
Eu já disse, já falei

Seja qual for a maneira
Quem é bamba não bambeia

Falo por convicção
Enquanto houver samba na veia

Empunharei meu violão. 
(De Qualquer Maneira, Candeia)
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ANEXO 

Roteiro de entrevista semiestruturada

Coordenadora da Unidade: 

 Poderia  me  relatar  um  pouco  sobre  a  história  da  unidade?  Quando  ela 

começou? Qual era seu principal objetivo? Qual a relação desta com as outras 

unidades do território?

 Como acontece o processo de entrada e saída dos usuários da unidade? Há um 

monitoramento destes usuários?

 Quem era o Sr Sorriso?

Assistente Social:  

 Poderia me explicar um pouco sobre seu trabalho na unidade? 

 Qual sua relação com as outras unidades de saúde do território?

 Como você orienta os usuários a procurar seus direitos? Como isto influencia 

na transferência para outra unidade?

 Como  você  fica  sabendo  o  que  ocorreu  com  o  usuário  quando  ele  sai  da 

unidade?

 Quem era o Sr Sorriso?

Administrativo da Regulação: 

 Poderia me falar um pouco sobre seu trabalho na unidade?

 Qual a relação da UPA com as outras unidades de saúde?

 O que ocorre quando o usuário não tem perfil para ser regulado/ ser transferido 

para outra unidade? E quando esta transferência demora a sair?

 Quem era o Sr. Sorriso?
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Técnica de Enfermagem: 

 Como moradora da comunidade e trabalhadora da área da saúde, você pode me 

contar um pouco sobre a história desta unidade?

 Poderia me falar um pouco sobre seu trabalho na unidade?

 Como você fica sabendo das histórias de vida dos usuários?

 Quem era o Sr. Sorriso?

Auxiliar de Limpeza: 

 Como moradora da comunidade e trabalhadora da UPA, você pode me contar 

um pouco sobre a história desta unidade?

 Poderia me falar um pouco sobre seu trabalho na unidade?

 O que você faz para dar apoio/suporte ao tratamento dos usuários?

 Quem era o Sr. Sorriso?

Companheira do Usuário

Eixos a partir da proposta da autópsia socioafetiva:

 Retrato;

 Caracterização social;

 Modo de vida;

 Atmosfera do processo saúde-doença-cuidado-morte;

 Atmosfera da rede de serviços de saúde;

 Estado do usuário antes da doença. 
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