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RESUMO 

 

Atualmente a Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada no cenário internacional a base 

para um novo modelo assistencial de Sistema de Saúde. Uma APS fortalecida tem importante 

papel no acesso, na qualidade e efetividade do cuidado garantindo a atenção integral através da 

coordenação das ações e serviços necessários para a resolução das necessidades dos pacientes, 

permitindo a continuidade do cuidado, evitando a duplicidade e a interrupção das intervenções 

dentro da rede de serviços de saúde. A APS tem sido estudada por diversos autores sob diversas 

perspectivas que revelam complexidades, incertezas e dificuldades para sua aplicação em 

propostas políticas ou projetos assistenciais específicos, que aliados aos determinantes sócio-

políticos comprometem a qualidade da atenção e dificultam a gestão e sua avaliação. Este 

estudo partiu do pressuposto de que a APS no Município de Niterói-RJ, um dos pioneiros em 

sua implantação no Brasil, apresenta dificuldade em coordenar o cuidado, tanto pela fragilidade 

da rede assistencial nos níveis secundário e terciário quanto pelas diversas mudanças ocorridas 

no programa da APS ao longo dos anos. Sendo assim, este estudo teve como objetivo analisar 

a partir da percepção dos usuários, o acesso e a coordenação do cuidado de pacientes com 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na APS e que estão em reabilitação por Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) no município de Niterói/RJ. Trata-se de pesquisa qualitativa com 

entrevistas em profundidade guiadas por instrumento semiestruturado somente com perguntas 

abertas. Como instrumental de análise, utilizou-se da análise de narrativas para compreender as 

questões de saúde e doença moldadas a partir do contexto em que as pessoas vivem. Os 

resultados sugerem fragilidades da APS em assumir a coordenação do cuidado, de acesso a 

Atenção Especializada, principalmente em reabilitação, demonstrando um sistema de saúde 

fragmentado que dificulta a continuidade do cuidado aos pacientes e a prática dos princípios da 

equidade e da integralidade. 

  

Palavras-chave: atenção primária à saúde; serviços de saúde; doenças crônicas; narrativas.



 
 

ABSTRACT 

 

Currently Primary Health Care (PHC) is considered the basis for a new health system care 

model. A strengthened PHC plays an important role in access, quality and effectiveness of care 

ensuring comprehensive care through the coordination of the actions and services necessary to 

solve patients' needs, allowing continuity of care, avoiding duplicity and interruption of 

interventions within the health services network. PHC has been studied by several authors from 

various perspectives that reveal complexities, uncertainties and difficulties for its application in 

specific policy proposals or care projects, which together with socio-political determinants 

compromise the quality of care and hinder management and its evaluation. This study based on 

the assumption that PHC in the city of Niterói-RJ, one of the pioneers in its implementation in 

Brazil, presents difficulty in coordinating care, both due to the fragility of the care network at 

secondary and tertiary levels and by the various changes that occurred in the PHC program over 

the years. Thus, this study aimedtosmooth from the users' view,  access and coordination of 

care of patients with Systemic Arterial Hypertension (SAH) in PHC and who are in 

rehabilitation for stroke in the city of Niterói/RJ.This is a qualitative research with in-depth 

interviews guided by a semi-structured instrument only with open questions. As an instrument 

of analysis, narrative analysis was used to understand the health and disease issues shaped from 

the context in which people live. The results suggest weaknesses of PHC in assuming the 

coordination of care, access to Specialized Care, especially in rehabilitation, demonstrating a 

fragmented health system that hinders the continuity of care for patients and the practice of the 

principles of equity and integrality. 

  

Keywords: primary health care; health services; chronic diseases; narratives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 13 

1.INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 16 

2. MARCO TEÓRICO............................................................................................................19 

    2.1. ATENÇÃO PRIMÁRIA E SEUS ATRIBUTOS.........................................................   19 

2.2. ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL .......................................................................... 21 

2.3. INTEGRALIDADE E PRODUÇÃO DO CUIDADO .................................................. 23 

2.4. REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE .............................................................................. 25 

3. MÉTODOS..........................................................................................................................27 

   3.1. DESENHO DO ESTUDO..............................................................................................27 

   3.2. A ESCOLHA DA CONDIÇÃO TRAÇADORA............................................................29 

   3.3. CENÁRIO DA PESQUISA............................................................................................32 

   3.4. POPULAÇÃO.................................................................................................................37 

   3.5. COLETA DE DADOS....................................................................................................39 

    3.6. ANÁLISE DE DADOS...................................................................................................39 

4. RESULTADOS....................................................................................................................41 

    4.1. O INÍCIO DO CAMINHAR: ITINERÁRIO NO CAMPO............................................41 

     4.2. NARRATIVA 1..............................................................................................................50 

    4.3. NARRATIVA  2..............................................................................................................58 

    4.4. NARRATIVA 3..............................................................................................................66 

    4.5. NARRATIVA 4..............................................................................................................73 

    4.6. NARRATIVA 5..............................................................................................................82 

    4.7. NARRATIVA 6..............................................................................................................88 

5. DISCUSSÃO........................................................................................................................98 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................105 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................107 

APÊNDICE A……………………………………………………………………………....118 

APÊNDICE B……………………………………………………………………………....120 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Representação da Rede de Saúde do Município de Niterói......................................34 

Figura 2 - Fluxo para a Rede da Pessoa com Deficiência.........................................................35 

Figura 3 – Fluxo RESNIT.........................................................................................................36 

Figura 4 - Unidades do Médico de Família ..............................................................................37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Tabela de Pacientes........................................................................................38  

Tabela 2 – Tabela de Cuidadores Principais....................................................................38



 
 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AE – Atenção Especializada 

APS - Atenção Primária à Saúde 

AT – Atenção Terciária 

AVC - Acidente Vascular Cerebral 

CER – Centro Especializado em Reabilitação 

CREG – Central de Regulação 

DECAU – Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria da FMS de Niterói  

ESF – Estratégia de Saúde da Família 

FMS – Fundação Municipal de Saúde 

HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano 

IT – Itinerário Terapêutico 

NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

ONG – Organização Não Governamental 

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde 

PMF – Programa Médico de Família 

RAS – Rede de Atenção à Saúde 

RCPD – Rede de Apoio à Pessoa com Deficiência 

RESNIT – Sistema de Regulação da RCPD de Niterói 

SUS – Sistema Único de Saúde 

UBS – Unidade Básica de Saúde 



 
 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

UPA- Unidade de Pronto-Atendimento 

USF – Unidade de Saúde da Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Ao longo dos vinte e cinco anos de minha trajetória como médica, várias transformações 

aconteceram não somente em minha área de atuação, mas como pessoa em si. Saí da faculdade 

de medicina como se alguma coisa estivesse faltando em minha formação, não na parte técnica, 

mas havia uma insatisfação que eu não conseguia identificar. Fiz pediatria, mas somente 

consegui algumas respostas para o que sentia na especialização em homeopatia, onde havia uma 

abordagem integral do ser humano, correlacionando seus sofrimentos, seu local de vida com 

suas queixas.  

Os anos passaram e a vida realmente direcionou meu caminho até chegar a uma época 

em que me tornei médica de família. Realmente nunca havia pensado nisto, fui levada por 

coincidências do destino, mas afirmo que foi um período de muita realização pessoal, apesar de 

muitas burocracias na rotina de trabalho, mas era com este tipo de trabalho que eu me 

identificava, somente neste momento percebendo qual era a minha necessidade quando saí da 

faculdade. Tinha ânsia em conhecer o contexto de vida de cada paciente, tirar uma armadura 

que impedia minha liberdade de conhecer a história de cada um.  

 Passaram-se seis anos quando saí desta área pela vontade de estudar o que mais poderia 

fazer para auxiliar os doentes crônicos com incapacidades. O conhecimento medicamentoso e 

de práticas de promoção e prevenção já não eram suficientes. Foi então que busquei uma outra 

área de atuação: a medicina física e reabilitação. Área essa em que tudo que aprendi na medicina 

de família é de extrema importância. Como reabilitar os pacientes sem seus familiares, sem seu 

contexto social? Como realizar inclusão sem um processo de intersetorialidade máxima? 

Esta minha trajetória, sobre a qual reflito constantemente, remete-me a Antônio 

Machado, poeta espanhol pertencente ao modernismo, para o qual o processo da vida humana 

é o fundamento de toda realidade e valor, não imutável devido a uma suposta essência. Por isto 

trago no título do meu trabalho uma referência a canção “Cantares” de Joan Manuel Serrat que 

traz uma parte do poema Campos de Castillla deste poeta, que acredito estar de acordo com 

minha trajetória e com o objetivo do estudo em questão. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

CANTARES 

Tudo passa e tudo fica 

porém o nosso é passar, 

passar fazendo caminhos 

caminhos sobre o mar 

Nunca persegui a glória 

nem deixei na memória 

dos homens minha canção 

eu amo os mundos sutis 

leves e gentis, 

como bolhas de sabão 

Gosto de vê-las pintar-se 

de sol e grená, voar 

abaixo o céu azul, tremer 

subitamente e quebrar-se… 

Nunca persegui a glória 

Caminhante, são tuas 

pegadas 

o caminho e nada mais; 

“Caminhante, não há 

caminho, 

faz-se caminho ao andar…” 

Ao andar faz-se caminho 

e ao voltar a vista atrás 

se vê a estrada que nunca 

se há de voltar a pisar 

Caminhante não há caminho, 

senão rastros no mar… 

Há algum tempo neste lugar 

onde hoje os bosques se vestem de 

espinhos 

ouviu-se a voz de um poeta gritar 

“Caminhante não há caminho, 

faz-se caminho ao andar…” 

Golpe a golpe, verso a verso… 

Morreu o poeta longe do lar 

cobre-lhe o pó de um país vizinho. 

Ao afastar-se viram-no chorar 

“Caminhante não há caminho, 

faz-se caminho ao andar…” 

Golpe a golpe, verso a verso… 

Quando o pintassilgo não pode cantar. 

Quando o poeta é um estranho. 

Quando de nada nos serve rezar. 

“Caminhante não há caminho, 

faz-se caminho ao andar…” 

Golpe a golpe, verso a verso. 

 

 

 

MACHADO, A. Antologia Poética. 

Lisboa: Editora Cotovia, 1999. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Agora repensando sobre estas palavras vejo o quanto identifico meu caminhar refletido 

nelas. Durante o período do mestrado muitas transformações ocorreram, sendo meu caminho 

novamente desviado de uma trajetória de dez anos trabalhando em um centro especializado em 

reabilitação. O que era para mim HONRA e MOTIVAÇÃO poder trabalhar reabilitando e 

reincluindo pessoas na sociedade para a rede de saúde municipal, transformou-se em decepção, 

desilusão. Justamente nestes dois anos iniciei e encerrei o atendimento de pacientes pela Rede 

de Atenção à Pessoa com Deficiência, tendo que deixar para trás não somente estes dois anos, 

mas os outros oito anteriores e tentar me reinventar como profissional agora dentro de uma 

lógica não mais para os pacientes existentes, porém não visibilizados, e com imensas 

dificuldades pelas incapacidades dentro da rede de saúde, com suas famílias desestruturadas 

pela notícia e pelo fato de ter que lidar com a dificuldade funcional de um ente querido.  

Tudo isso quando em busca do conhecimento através da pesquisa com a intenção de no 

futuro planejar outras formas de assistência a essa população. Foi fácil? Certamente que não. 

Manter o distanciamento necessário ao pesquisador, mas ao mesmo tempo trabalhar com as 

narrativas dos pacientes me levou a momentos de extrema emoção com mistos de sensação de 

impotência, tristeza, raiva, mas também de desafio para um novo caminho a trilhar. 

As coisas vão chegar no lugar no tempo certo. Existe divergências de opiniões entre nós. 

Opiniões, anseios, desejos. São muitas as maneiras de evoluir. Devemos sempre procurar 

aquelas mais de acordo com a gente. O que se precisa aprender é único, a sua maneira de ser e 

de viver. Não adianta querer dar água a quem não tem sede. Viver a vida ao seu modo e deixar 

que os outros vivam as deles. 

Viver com as pessoas é conviver. É se deixar ser diante delas e deixar que sejam diante 

de você. Isso talvez seja a base das relações humanas; ser e deixar ser. Para ambas as coisas é 

preciso coragem e desprendimento e também de autonomia em relação aos outros e às coisas. 

É não precisar ser de determinada forma, nem precisar que os outros sejam, é não ter forma. 

Desapegar das formas, formando-se e transformando-se com o movimento, como a água do rio 

que deve seguir, andando assim, sem parar. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional, a sobrevivência cada vez mais longa de indivíduos com 

condições complexas ou incapacitantes e o aumento mundial das doenças crônicas impõe 

desafios na maneira em como enfrentá-los. Sobressai-se a necessidade crescente de uma melhor 

coordenação do cuidado pelos sistemas de saúde com o desenvolvimento de melhores meios de 

transferência de informação e de manejo do paciente, especialmente quando recebem atenção 

em mais de um ponto de cuidado para as quais foram encaminhados.  

 Neste sentido várias abordagens têm sido discutidas com a coordenação do cuidado 

pela APS ocupando posição de destaque na agenda política dos países que buscam fortalecer 

sua atenção primária como estratégia de organização do sistema dos serviços de saúde, já que 

a segmentação dos sistemas de saúde traz iniquidade e ineficiência na prestação do cuidado, 

com duplicidade de funções, desarticulação da rede de atenção e dificuldade no acesso aos 

níveis mais complexos acarretando descontinuidade e fragmentação do cuidado (CONILL, 

2008). 

Uma Atenção Primária à Saúde (APS) fortalecida representa importante papel no 

acesso, na qualidade e efetividade do cuidado nos Sistemas de Saúde, caracterizando-se como 

porta de entrada para o Sistema e para a coordenação do cuidado dentro e entre diferentes níveis 

de atenção (SCHAFER, 2011; KRINGOS, 2013). 

De acordo com Starfield (2002) e Andrade e cols (2012), os melhores sistemas de saúde 

são os que têm uma APS qualificada, fortalecida, capaz de orientar as ações e serviços do 

sistema, gerando uma maior equidade, continuidade da atenção e satisfação do usuário. 

No Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS) a análise da coordenação do cuidado pela 

Atenção Primária e a sua articulação com a rede especializada justifica-se, de modo que possam 

ser propostas ações de práticas ampliadas e compartilhadas em saúde, para efetivar seu princípio 

da integralidade.  

Com base no inegável impacto social, econômico e previdenciário do Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), que tem como principal fator causal a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

torna-se relevante a necessidade de reformulação do sistema de atendimento, de sorte a abordar 

de forma integrada o paciente, e ao disponibilizar as melhores estratégias de prevenção, 

diagnóstico e tratamento conhecidas atualmente,  com objetivo de reduzir as taxas de 

morbimortalidade no Brasil.  

Desse modo, espera-se que a APS seja um eixo estruturante de um sistema de saúde 

fortalecido, que assume a ordenação e coordenação do cuidado para o alcance da melhoria 
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qualidade da atenção. Ela (APS) também representa uma forte associação com a ampliação do 

acesso, continuidade do cuidado, qualidade da atenção, satisfação do paciente, melhor 

utilização dos recursos financeiros disponíveis, além de impactos positivos na saúde da 

população, sendo considerada central para o manejo de pacientes com doenças crônicas. 

Nas recentes pesquisas de avaliação da Atenção Primária utilizou-se mais a abordagem 

quantitativa (FRACOLLI, 2014; PROTASIO, 2015; ALMEIDA, 2016; BOUSQUAT, 2017). 

Entretanto, é necessário compreender o impacto, as preferências e aceitação dos sistemas de 

APS sob a perspectiva dos pacientes, particularmente com foco na qualidade do cuidado 

centrado no paciente. Ao analisar a coordenação do cuidado por seus itinerários e redes, 

pretende-se identificar os obstáculos e vantagens que possam ser acrescentadas nesta estrutura 

de cuidado, primeiramente com foco no acesso e na coordenação do cuidado. Conhecer os 

passos e os elementos que definem a direção dos pacientes fornece subsídios para o 

enriquecimento de uma relação que tem origem na Atenção Primária, no primeiro contato entre 

o usuário e a equipe de saúde e que, ao considerar o sujeito em seu contexto, tem o poder de 

transformar histórias. 

Assim, o presente estudo buscou conhecer as experiências dos pacientes na coordenação 

do cuidado entre diferentes níveis de atenção de serviços, suas percepções e a participação e 

cooperação entre profissionais com as equipes de saúde, com objetivo de auxiliar gestores no 

planejamento de modelos de atenção centrado na pessoa. 

Desta forma, este estudo apresenta como objetivo geral analisar o acesso e a 

coordenação do cuidado de pacientes com HAS na APS e que estão em reabilitação por AVC, 

partindo do foco dos pacientes através do relato das suas experiências e das suas percepções 

com relação ao acesso e integralidade do cuidado tanto na APS quanto na atenção especializada 

no município de Niterói-RJ. 

Como objetivos específicos foram definidos: 1) examinar a percepção dos pacientes 

com HAS inscritos na Atenção Primária e que estão em reabilitação por AVC sobre a qualidade 

do cuidado; 2) compreender o desempenho da APS no processo de adoecimento e sua 

articulação com a rede de saúde e atenção especializada. 

Para o alcance desses objetivos o estudo baseia-se no pressuposto de que a Atenção 

Primária à Saúde não consegue coordenar o cuidado em saúde em razão da hierarquização 

assistencial e da fragmentação das redes de atenção. 

A pesquisa utiliza metodologia qualitativa com entrevistas em profundidade, por meio do 

desenvolvimento de um rapport conforme sugere Gaskell (2002), conduzidas com pacientes 
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em reabilitação de maneira a conhecer seus itinerários terapêuticos. O corpus da pesquisa conta 

também, com material de análise de prontuário nas unidades de saúde.   

Vale ressaltar que este estudo faz parte de um estudo multicêntrico qualitativo 

comparativo das diferentes formas de organização da APS, conduzidos em Niterói/RJ e 

Campinas/SP. Por sua vez, tal análise inscreve-se numa pesquisa maior, transnacional e 

comparada da APS, intitulada “InCept - Patients perceptions of primary healthcare provision 

with respect to access and continuity: an international comparison of different health systems”, 

conduzida pela Universidade Federal Fluminense e a Universität Tübingen, na Alemanha. Além 

desses dois países articula-se coletas de dados nos seguintes países: Jersey (Grã-Bretanha), 

Suíça, Suécia, Holanda e Estados Unidos.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ATENÇÃO PRIMÁRIA E SEUS ATRIBUTOS 

 

A Atenção Primária à Saúde refere-se a um conjunto de práticas integrais à saúde que 

visa responder a necessidades individuais e coletivas, sendo considerada internacionalmente 

como base para os modelos de assistência à saúde cujo usuário ocupa o centro das ações nas 

ações de cuidado em saúde (GIOVANELLA, MENDONÇA, 2012). 

A APS apresenta papel estratégico no sistema nacional de saúde brasileiro através da 

noção de proteção social que aparece na Constituição Federal de 1988 onde “a seguridade social 

engloba o conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” 

(BRASIL,1988). Muito além de se apresentar como direito, este trecho da Constituição denota 

a responsabilidade do poder público e da sociedade em ofertar ações e serviços de proteção às 

pessoas que são constituídas dentro de contextos sócio-históricos. 

No início do século XX algumas interpretações surgiram e trouxeram discussões a nível 

mundial sobre a APS, tais como, seletiva quando destinada a populações e regiões de maior 

pobreza e vulnerabilidade social e com uso de tecnologias simples e de baixo custo; um nível 

de atenção de sistema de saúde, mais próximo à comunidade e orientado de maneira a minimizar 

os custos econômicos e a satisfazer as demandas da população; e como uma estratégia de 

organização do sistema de atenção à saúde, compreendendo-a como uma forma organização do 

próprio sistema de saúde para a satisfação das necessidades, demandas e representações da 

população (MENDES,2015). 

Segundo Starfield (2002), o Relatório Dawson, de 1920, já trazia como proposta uma 

estrutura organizacional do sistema de saúde baseada em diferentes níveis de atenção,  onde o 

mais básico assumia a centralidade da atenção pela APS apoiado por um nível secundário, 

composto por especialistas que forneciam atenção através consultas que, por sua vez, era 

apoiado por um nível terciário baseado em hospitais-escola para atenção às doenças mais 

incomuns e complicadas. 

Entretanto, a concepção da APS definida na Declaração de Alma-Ata trouxe uma 

concepção ampliada envolvendo relações entre os determinantes e condicionantes do conceito 

de saúde, resultando em sua atuação participativa como coordenadora das Redes de Atenção à 

Saúde (RAS).  
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De acordo com Cueto (2004), o conceito de APS seletiva iniciou-se na discussão do 

custo e abrangência das propostas da APS de Alma-Ata, apoiando-se na oferta de um pacote 

seletivo de cuidados básicos de saúde, pelas grandes agências financiadoras internacionais. 

Ainda segundo este autor, a falta de articulação entre diferentes aspectos do trabalho em saúde 

precisa ser revista. É necessária uma abordagem holística, integrada, capacitação técnica e 

financiamento caminhando juntos na tentativa de evitar a verticalização e fragmentação dos 

sistemas de saúde. 

Diante do exposto, pode-se inferir que o acesso e o cuidado integral a nível ambulatorial 

à pacientes em seus contextos sociais demonstra uma APS fortalecida e capaz de coordenar o 

processo de cuidado por meio do sistema de saúde, ancorada por um sistema de gestão, de 

financiamento e de desenvolvimento de força de trabalho adequada, contribuindo para maior 

qualidade de todo sistema de saúde (KRINGOS, 2013). 

 Kringos (2013) e Schafer (2011) colocam que um sistema público de saúde para ser 

viabilizado deve ter como princípio a coordenação do cuidado, tanto na APS quanto nos demais 

níveis de atenção, de modo a torná-lo efetivo no projeto terapêutico dos pacientes, bem como 

evitar sobre uso dos escassos recursos da saúde. 

Sendo assim, cita-se Starfield (2002:481) que operacionalizou a concepção de APS em 

sua perspectiva abrangente e colocou que os sistemas de Atenção Primária podem ser avaliados 

ou comparados de acordo com o impacto que têm sobre o estado de saúde das populações e das 

pessoas. Starfield (2002) desenvolveu atributos reconhecidos e difundidos mundialmente nos 

quais os serviços de Atenção Primária devem estar orientados para o conhecimento das 

necessidades de saúde da comunidade e centrado nas famílias, determinando como primeiro 

atributo a porta de entrada, ou seja, o serviço de primeiro contato do paciente no sistema de 

saúde. 

A longitudinalidade aparece como segundo atributo que se dá pela continuidade da 

relação profissional-equipe-unidade de saúde ao longo da vida, independente da presença de 

doença. 

Para Starfield (2002), a integralidade, terceiro atributo, implica no reconhecimento pela 

equipe de saúde do amplo espectro de necessidades orgânicas, psíquicas e sociais da saúde, 

propiciando serviços preventivos e curativos e o encaminhamento para outros serviços 

especializados quando necessário.  

A coordenação do cuidado revela-se como o atributo essencial para a eficácia dos 

demais na garantia da atenção integral. Nele a APS deve assumir, como quarto atributo, a 

coordenação das ações e serviços necessários para a resolução das necessidades dos pacientes, 
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o que viabiliza a continuidade do cuidado, evita a duplicidade e a interrupção das intervenções 

dentro da rede de serviços de saúde. Importante característica desse atributo consiste no uso das 

informações entre os serviços por sistema de referência e contrareferência viabilizadas por 

tecnologias de gestão clínica e registro adequado de informações em prontuários com uso 

adequado pelos profissionais. 

A orientação voltada para a comunidade como atributo da APS surge através do 

conhecimento da distribuição dos problemas da população adstrita e dos recursos disponíveis 

na comunidade, assim como o contexto social e econômico existente e a possibilidade de 

participação da população nas decisões sobre sua própria saúde.  

Como outra característica da APS, a centralidade na família, com o conhecimento dos 

seus contextos e dinâmicas, propicia a resposta às necessidades de saúde de seus membros. Para 

isto, torna-se necessário que a equipe da APS também tenha competência cultural, que se 

constitui em outro atributo, para que haja a comunicação e reconhecimento das diversas 

necessidades dos diferentes grupos populacionais existentes. 

 

 

2.2. ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL 

 

 

O Brasil, na década de 1980, passou por um período de reestruturação da sua política 

social que apontou para um modelo de seguridade social baseado no Direito à Saúde, na 

Previdência e Assistência Social, garantidos pela carta constitucional de 1988. A Reforma 

Sanitária Brasileira inspirou-se nos Sistemas Nacionais de Saúde, organizados 

internacionalmente com base na APS.  

A Conferência de Alma-Ata em 1978, marco deste movimento, trouxe como destaque 

a compreensão da saúde como direito humano e a necessidade da incorporação dos 

determinantes sociais e políticos da saúde, sendo a APS entendida como essencial e primeiro 

componente de um processo permanente de assistência dentro dos princípios da solidariedade 

e da equidade, com acesso garantido a todas as pessoas e com foco na proteção e promoção da 

saúde. De acordo com Starfield (2002), otimizar a saúde da população por meio do emprego do 

estado mais avançado do conhecimento sobre a causa das enfermidades, manejo das doenças e 

maximização da saúde é o cerne das atividades dos serviços de saúde, além da possibilidade de 

minimizar as disparidades entre subgrupos populacionais. 
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O Sistema de Saúde Brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de sua 

legislação orgânica da saúde (Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90) aprovada pelo Congresso Nacional 

em 1990 (BRASIL, 1990), pode ser entendido como expressão de uma política de Estado 

fundamentada em uma concepção ampliada de saúde, numa perspectiva universalista do Direito 

à Saúde, traduzido em princípios, diretrizes e dispositivos jurídicos que orientam e definem o 

curso das ações governamentais (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2014).  

Assim, o SUS assume e consagra os princípios da universalidade, da equidade e da 

integralidade da atenção à saúde com as diretrizes políticas, organizativas e operacionais da 

descentralização, regionalização, hierarquização e participação social.  

De acordo com Silva-Junior (1998), a construção do SUS materializa-se através da 

maneira como são organizadas e prestadas as ações em saúde. Segundo o mesmo autor, um 

modelo idealizado, que se aplicado em qualquer lugar vai dar certo, não existe na realidade 

devido às características individuais construídas socialmente em cada local.  

Paim (1993) também coloca que os modelos de atenção à saúde não são simplesmente 

uma forma de organização de serviços de saúde, tampouco um modo de administrar, mas sim 

uma caracterização que envolve processos relacionais entre sujeitos atores dos serviços de 

saúde, profissionais e usuários, mediadas por tecnologias para intervir sobre problemas e 

necessidades de saúde diversos. 

Assim, na tentativa de estruturação da Atenção Primária no Brasil, observamos uma 

associação entre sua experimentação e o processo de descentralização em diferentes dimensões, 

que possibilitaram às experiências municipais ampliar a cobertura e melhorar seus indicadores 

de saúde, valorizando ações de promoção de saúde e de proteção integral e contínua da saúde, 

transformando suas práticas sociais. 

Segundo Silva-Junior e colaboradores (2016), no final dos anos 1980 e início dos anos 

1990, várias experiências municipais surgiram no Brasil na tentativa de viabilizar formas de 

desenhos tecno-assistenciais das políticas de saúde em suas realidades, com destaque para 

Niterói, Campinas, Curitiba, Bauru, Santos, Cuiabá, Sobral, Salvador e Belo Horizonte.  

 Nos anos de 1990, o governo brasileiro assumiu o Programa de Saúde da Família como 

proposta de reorganização do sistema de saúde, orientado pela ideia de sistema de saúde e não 

um agrupamento de serviços heterogêneos, em busca da integralidade do sistema universal com 

a APS, o que possibilitaria a articulação com os demais níveis de atenção na reestruturação do 

sistema. Neste cenário, a intersetorialidade surge em busca da superação da fragmentação das 

políticas públicas por meio da interação entre diversos setores do planejamento, da execução e 
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do monitoramento de intervenções, contemplando aspectos biológicos, psicológicos e sociais 

nos diversos níveis de determinação dos processos de saúde-doença. 

Em 2006, com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) o Ministério da Saúde 

ampliou a concepção da APS brasileira, quando o então Programa tornou-se uma Estratégia 

(Estratégia de Saúde da Família – ESF), ao incorporar os atributos da APS. Desde então, a ESF 

passa a ser entendida como um conjunto de ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação de saúde nos âmbitos individual e coletivo. Orientou-se então o trabalho em saúde 

em direção de equipes multiprofissionais em territórios delimitados (BRASIL, 2006). Além 

disso, a ESF tornou-se o ponto preferencial de primeiro contato e porta de entrada ao SUS 

orientada a garantir a integralidade e a longitudinalidade na atenção à saúde e coordenação do 

cuidado. 

De acordo com Giovanella (2017), no Brasil, estas questões operacionais ainda são um 

desafio na reorganização do SUS na perspectiva de redução das desigualdades sociais e 

regionais no acesso e na utilização dos serviços de saúde, a qual virá por meio de uma APS 

abrangente como porta de entrada preferencial, e principal provedora da atenção e coordenadora 

do cuidado com boa integração da rede de serviços.  

 

 

2.3. INTEGRALIDADE E PRODUÇÃO DO CUIDADO  

 

O conceito multidimensional e polissêmico da integralidade do cuidado, inspirador do 

Movimento Sanitarista da década de 1980 e princípio doutrinário do SUS, é utilizado como 

atributo das práticas profissionais de saúde e da organização dos serviços, articulando-se com 

o conceito de qualidade da atenção, que segundo Starfield (2002, p.419): 

 

Significa quanto as necessidades de saúde, existentes ou potenciais, estão sendo 

atendidas de forma otimizada pelos serviços de saúde, dado o conhecimento atual a 

respeito da distribuição, reconhecimento, diagnóstico e manejo dos problemas e 

preocupações referentes à saúde. 

 

A abrangência de concepções atribuídas à integralidade caracteriza a sua relevância na 

operacionalização do SUS e converge para a integralidade do cuidado. A integralidade 

considera aspectos de oferta, organização e articulação de diferentes atores e serviços de saúde 

sincronizados e voltados ao alcance de um objetivo comum, e traz consigo a articulação dos 

conceitos de acolhimento, vínculo/responsabilização e qualidade da atenção. 
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Mascarenhas (2003) refere-se ao acolhimento como a retomada da reflexão sobre a 

universalidade do acesso, termo que tem como significado, no Dicionário Aurélio, a liberdade 

ou capacidade de obter ou fazer uso de alguma coisa. Para Malta et al. (1998) é uma postura de 

escuta, compromisso de dar uma resposta às necessidades de saúde trazidas pelo usuário. 

Além disto, Merhy (1997, p.138) diz que acolhimento: 

 
É a relação humanizada, acolhedora, que os trabalhadores e o serviço, como um todo, 

têm que estabelecer com os diferentes tipos de usuários, alterando a relação fria, 

impessoal e distante que impera no trato do cotidiano dos serviços de saúde. 

 

No Dicionário Aurélio (2004) vínculo é, etimologicamente, um vocábulo de origem 

latina que significa algo que ata ou liga pessoas, indica interdependência, relações com linhas 

de duplo sentido, compromissos dos profissionais com os pacientes e vice-versa. Estabelecido 

o vínculo, há busca compartilhada de soluções para demanda de cada paciente. Isso visa a 

singularidade no atendimento e contribui para diagnósticos e tratamentos mais precisos, bem 

como na diminuição dos custos da atenção e maior satisfação do paciente. 

Segundo Merhy (1997), vínculo implica em responsabilização, o quanto o profissional 

assume a indicação e garantia dos caminhos a serem percorridos para a resolução do problema 

do paciente, não cabendo a transferência burocrática para outro nível de atenção. 

Ainda de acordo com este autor: 

 

Criar vínculos é o profissional de saúde ter relações claras e próximas com o usuário, 

integrando-se com a comunidade em seu território, no serviço, no consultório, nos 

grupos e se tornar referência para o paciente, individual ou coletivo, que possa servir 

à construção de autonomia do usuário (Merhy, 1993:138). 

 

Seguindo as palavras do filósofo Leonardo Boff (1999:34), “Cuidar é mais que um ato, 

é uma atitude”, tem-se o cuidado como uma atitude de ocupação, preocupação e de 

responsabilização com o outro, em que suas necessidades de saúde se expressam como 

autonomia no “modo de andar a vida”.  

Para Pinheiro; Matos (2005) o cuidado é uma relação intersubjetiva que se desenvolve 

em um tempo contínuo, e que, além do saber profissional e das tecnologias necessárias, abre 

espaço para negociação e a inclusão do saber, dos desejos e das necessidades do outro.  

A coordenação do cuidado pela APS tem sido apontada internacionalmente como 

atributo fundamental na organização de sistemas de saúde, para prover melhorias na prestação 

do cuidado em termos de acesso, qualidade e continuidade da atenção, quer seja integrando 

serviços e ações entre diferentes níveis, quer seja no interior de um mesmo nível do sistema de 

saúde (ALMEIDA; GIOVANELLA, 2012). 
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A preocupação sobre quando e por que motivo as pessoas procuram os serviços de saúde 

tem estado cada vez mais presente em estudos sobre planejamento, organização e avaliação de 

serviços assistenciais (GOLDBAUM, 2005; TRAVASSOS, 2002). Estes estudos objetivam 

subsidiar a escolha de estratégias adequadas que garantam acesso aos usuários em momento 

oportuno e de forma contínua, o que propicia vínculo com os profissionais e, consequentemente, 

adesão ao tratamento proposto. Apesar do desejo de gestores e trabalhadores de saúde, os 

caminhos percorridos pelas pessoas em busca de cuidados terapêuticos não necessariamente 

coincidem com os cursos ou fluxos pré-determinados pelos profissionais e gestores. 

Para Malta e Merhy (2010), propostas de cuidado formatadas a priori não tem obtido 

sucesso em suas condutas por não conseguirem chegar ao singular de cada indivíduo, e por 

impor olhares e fazeres que nada têm a ver com o usuário real, que está necessitando de atenção 

e de cuidado.  

Os modelos assistenciais centrados no usuário, com trabalho vivo dependente devem 

basear-se em uma forte rede básica de serviços que permita produzir uma relação de 

confiabilidade e de responsabilização do trabalhador com o usuário em busca da resolutividade 

das intervenções, da promoção do controle dos riscos de adoecer e da garantia do acesso 

universal aos distintos níveis do sistema (MERHY,1998).  

Portanto, um modelo assistencial centrado no usuário deve ser comprometido com uma 

gestão coletiva dos processos de trabalho nas equipes de saúde, de forma multiprofissional e 

interdisciplinar, em busca de resultados para seus usuários, e com a tarefa de acolher, se 

responsabilizar, resolver e autonomizar.  

 

2.4. REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

A noção de Redes de Atenção à Saúde (RAS) tem sido muito debatida e questionada no 

âmbito do SUS e no cotidiano dos serviços da área. No entanto, o conceito de redes de serviços 

remonta à década de 1920, ano em que foi elaborado o Relatório Dawson quando já se 

identificava uma proposta de organização de sistemas regionalizados de saúde a fim de que os 

serviços adotassem uma disposição nova e ampliada, distribuídos de forma que as necessidades 

da população (alvo/adstrita) fossem atendidas eficientemente, a partir de ações combinadas 

(OPAS, 1964). 

Em considerações mais recentes, Mendes (2011) referiu-se às características de uma 

rede integrada e aos efeitos da desintegração. De forma geral, a perspectiva das RAS tenta 

romper com a concepção hierárquica e traz as redes como serviços em relação cooperativa e 
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horizontal, respeitando as diferenças nas densidades tecnológicas. A referência que orienta o 

cuidado sai da complexidade exigida e vai para o usuário e suas necessidades. A partir disso, e 

não por um modelo pré-determinado, pode-se pensar em novos fluxos dentro do sistema de 

atenção à saúde. 

Assim, a Rede de Atenção à Saúde traz como proposta a integração sistêmica de ações 

e serviços de saúde, com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e 

humanizada, assim como a melhoria do Sistema de Saúde em termos de acesso, equidade, 

eficácia clínica, sanitária e econômica, sendo uma das principais estratégias atuais para a 

consolidação do SUS, propiciando uma nova relação entre os serviços em busca do princípio 

da integralidade (BRASIL, 2006). 

Apesar dos avanços do SUS nos últimos anos, tornou-se cada vez mais evidente a 

dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a 

gestão do cuidado no contexto atual (BRASIL, 2010). A diversidade dos contextos regionais 

brasileiros com marcantes diferenças sócio econômicas e de necessidades de saúde da 

população agrava-se com o desafio de lidar com a complexa inter-relação entre acesso, 

qualidade, custo e efetividade que demonstram a complexidade do processo de constituição de 

um sistema unificado e integrado no país.  

  De acordo com Foucault (2012), uma rede constitui-se em um operador a partir de 

dispositivos, os quais, por sua vez, podem ser entendidos como o modo segundo o qual variados 

elementos relacionam-se entre si para atingir determinado fim, produzir algo que dê conta de 

um problema, de um anseio, ou gere surpresa. Nessa perspectiva, os serviços tornam-se 

dispositivos que reúnem as instâncias do poder e do saber, estratégicos de cuidado, o qual deve 

ser integral e com responsabilização diante da complexidade das demandas.  

Assim, a articulação entre diversos serviços, ações e profissionais na atenção à saúde de 

forma sincronizada e com objetivos em comum, sustenta a necessidade da criação de redes para 

que a APS possa assumir a sua função ordenadora e coordenadora do cuidado. 
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3.MÉTODOS 

 

3.1. DESENHO DO ESTUDO 

 

No plano metodológico, o estudo baseia-se numa abordagem qualitativa. Segundo 

Minayo (2002), a pesquisa qualitativa, trabalha com motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes. Aprofunda-se no mundo dos significados das ações e das relações humanas que não 

podem ser reduzidas a operacionalização das variáveis. O conjunto de fenômenos humanos faz 

parte da realidade social, pois não se distingue somente pelo agir, mas pelo pensar sobre o que 

faz e interpretar suas ações a partir da realidade vivida e compartilhada com seus semelhantes. 

Patton (1990) afirma que os estudos qualitativos cultivam o que se tem de mais 

importante na relação entre os homens: a capacidades de aprender com os outros, na medida 

em que se enfatiza a compreensão e a interpretação dos significados de uma experiência por 

aqueles que a vivenciaram ou vivenciam, possibilitando o confronto destes com os 

conhecimentos científicos e a reconstrução deste conhecimento científico a partir dos dados 

empíricos.  

A valorização dos sujeitos e dos significados por eles atribuídos aos resultados 

encontrados é aspecto diferencial fundamental nesse tipo de abordagem, pois reafirma que 

nenhum processo ou produto decorre ou envolve apenas questões técnicas, isentas das 

mediações humanas e relacionais (MINAYO, 2010). 

 Para obtenção do material de pesquisa, mobilizamos entrevistas em profundidade 

guiados por instrumento semiestruturado somente com perguntas abertas. Usamos além das 

entrevistas a análise de documentos das unidades de saúde, onde estes pacientes são adscritos, 

em busca do plano terapêutico desenvolvido por eles durante o processo de adoecimento 

crônico. Como instrumental de análise, valemo-nos da análise de narrativas. Importante 

destacar que não se tratou de entrevistas narrativas, mas sim próximo ao sentido produzido por 

Fina e Georgakopoulou (2008) de ‘conversas-em-interação’ (talk-in-interaction) em ‘prática 

social’ (social practice). Mencionamos também a influência de Labov & Waletzky (1967) que 

define narrativas em termos funcionais como técnicas verbais de recapitulação de experiências 

passadas, em particular uma técnica de construção de unidades narrativas que temporalizam 

experiências.  
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             Nesse sentido o uso de narrativas pode ser pensado além de um instrumental 

metodológico. Segundo Castellanos (2014) é uma realização estética científica que redefine a 

relação entre pesquisadores e pesquisados, visto que interessam os níveis interpretativos da 

leitura e das narrativas dos pesquisados e também do estilo e do contexto narrativo dos 

pesquisadores. Mais do que uma mera descrição sequencial de ações e eventos, a narrativa 

consiste em uma forma de estabelecimento do sentido de ser no mundo, na medida em que situa 

os eventos e as ações em “dramas” instituídos na ordem temporal do vivido, constituindo-se em 

modos de elaboração da experiência social. 

             Castellanos (2014) afirma ainda que uma condição crônica é capaz de colocar o doente 

e seus cuidadores no lugar da incerteza, alimentando suas preocupações com o devir e a 

reinterpretação do passado, fomentando a implicação da experiência do adoecimento em 

elaborações narrativas sobre a trajetória de vida. Para autores como Bury (1982) e Charmaz 

(1983) a experiência de adoecimento crônico afeta centralmente as trajetórias de vida, 

dilacerando a identidade pessoal e requisitando a (re) elaboração do sentido da vida e do viver 

das pessoas, que recorrem as suas histórias para identificar elementos centrais para a 

organização de suas experiências e para o direcionamento de suas ações ao longo do processo 

de adoecimento. 

               Nessa lógica, para Gherardt (2006), o direcionamento das ações expressa as escolhas 

e tomadas de decisões dentro de um campo de possibilidades geradas por situações concretas 

de dificuldade ou por facilidade de busca por cuidado pelo paciente, e produz um determinado 

percurso. Ainda de acordo com a autora, este percurso, o Itinerário Terapêutico (IT), quando 

explorado em profundidade, revela narrativas singulares, mas também o próprio funcionamento 

social, com uma riqueza analítica além do seu traçado ou da sua configuração, já que a 

compreensão dos elementos que circulam nas redes intersubjetivas produz significados capazes 

de influenciá-lo.  

Segundo Conill et al. (2008) trata-se de um conjunto de planos e ações que se sucedem, 

mesclam-se ou sobrepõem-se para lidar com a enfermidade, dentro do contexto de cada 

indivíduo. 

Para Cecílio e Merhy (2003) o conjunto de atos assistenciais pensados para resolver 

determinado problema de saúde do paciente e que atravessa inúmeros serviços, expressa 

projetos terapêuticos e constitui uma linha de cuidado. 

Ao diferenciarmos os IT das Linhas de Cuidado, enfatizamos a perspectiva do usuário 

e seus arranjos organizativos ao longo das experiências de adoecimento, o que permite entender 
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como ele escolhe, avalia, adere ou não aos tratamentos prescritos em suas redes sociais, que 

inclui ou não as redes de serviços.  

           Segundo Conill et al. (2008) existem três subsistemas de saúde (simples, popular e 

profissional), nos quais os usuários e suas famílias buscam assistência sem necessariamente 

seguir um caminho institucional ou hierárquico de níveis assistenciais, e que os arranjos 

estabelecidos por eles na superação de problemas de acesso e integralidade expressam uma 

riqueza pouco aproveitada durante a formação de profissionais, ou mesmo por pesquisadores e 

gestores em saúde.  

Nesse sentido, os autores acima apontam para a pertinência dos estudos sobre 

itinerários, tanto para a reflexão sobre a assistência, quanto para a gestão, o planejamento e a 

formação em saúde, em que se evidencie o potencial do cuidado nas suas diferentes formas e 

sistemas ao retratar a multiplicidade da constituição, qualidade dos vínculos e potenciais 

cuidativos. Assim, o campo da Saúde Coletiva por meio de estudos de situações concretas – 

que se aproximam do cuidado e da integralidade em saúde – potencialmente pode tencionar 

práticas construídas sobre experiências de adoecimento, redes de apoio, acesso, adesão e 

escolhas terapêuticas, dentre outras.  

Este estudo utilizou-se da técnica de condições traçadoras desenvolvida por Kessner et 

al. (1973) em que, a partir da avaliação da assistência prestada a um conjunto de determinadas 

patologias, pode-se inferir a qualidade da atenção à saúde em geral, incluindo o acesso a níveis 

mais complexos do sistema. Estes autores propõem que a avaliação seja restrita a certas 

condições ou patologias consideradas “representativas”, ou seja, as condições traçadoras 

(tracer conditions) das responsabilidades do sistema de assistência. A técnica de traçadoras 

utiliza agravos de saúde específicos e traz como critérios de elegibilidade ser um evento de alta 

frequência, com diagnóstico e evolução conhecidos, medidas preventivas e terapias eficazes e 

bem definidas. Este método possui a vantagem de poder combinar os elementos da avaliação 

do processo e do resultado da assistência sob o ponto de vista dos profissionais de saúde e da 

população.  

 

 

3.2. A ESCOLHA DA CONDIÇÃO TRAÇADORA 

 

Com as profundas transformações socioeconômicas ocorridas após as revoluções 

industrial e tecnológica, as doenças crônicas não transmissíveis passaram a constituir enorme 
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problema de saúde pública mundial por se apresentarem como a principal causa de morte, 

responsáveis por 71% das mesmas (WHO, 2018). 

No curso das doenças crônicas, o momento da procura do cuidado e o comportamento 

do paciente em relação ao tratamento prescrito são cruciais para a prevenção, controle e 

determinação do prognóstico. No entanto, constituem-se ainda um desafio para o sistema de 

saúde em que a APS tem importante papel na captação e vinculação da população sob risco de 

desenvolver estas doenças. 

Dentre estas doenças, as cardiovasculares são a grande maioria, sendo a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) considerada importante problema de saúde pública pela alta 

prevalência e baixas taxas de controle, o que contribui significativamente para as causas de 

morbidade e mortalidade cardiovascular com perda da qualidade de vida, reforçando a 

importância do diagnóstico precoce pela APS, a qual conta com arcabouço legal e protocolos 

normatizados de abrangência nacional (BRASIL, 2006).  

Seguindo o contexto acima, neste estudo foi escolhida como condição traçadora a HAS 

que, de acordo com o Ministério da Saúde, acomete 25% da população adulta e estima-se que 

em 2025 esse número terá aumentado em 60%, atingindo uma prevalência de 40% (BRASIL, 

2011). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) (2010), a HAS é uma 

condição clínica multifatorial que se caracteriza pela elevação sustentada dos níveis pressóricos 

iguais ou acima que 140 e/ou 90 mmHg frequentemente associada a distúrbios metabólicos, 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo. A HAS agrava-se com a presença de 

outros fatores de risco como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e 

diabetes mellitus (DM), apresentando alta prevalência e baixas taxas de controle. É uma 

condição quase sempre assintomática e considerada sem gravidade pelos seus portadores, 

apesar dos danos que pode acarretar aos órgãos vitais como cérebro, rins e coração. 

A HAS além de ser uma das principais causas de morte por doenças do aparelho 

circulatório, acarreta um ônus socioeconômico elevado por interromper uma vida produtiva por 

invalidez temporária ou permanente, e por ser uma das principais causas do Acidente Vascular 

Cerebral (AVC). De acordo com o Global Burden Disease (GBD) (LOTUFO, 2015) a HAS é 

considerada o fator de risco mais relevante para doença cerebrovascular e o principal em termos 

de mortalidade e morbidade. Entretanto, a HAS não requer tecnologia sofisticada para ser 

tratada e pode ser controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo 

custo, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na APS, evitando, assim, o 

surgimento e progressão das complicações e o número de internações hospitalares.  
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De acordo com a Diretriz do Ministério da Saúde de Atenção à Reabilitação da Pessoa 

com Acidente Vascular Cerebral, indicada como necessidade para a qualificação do cuidado 

em reabilitação da pessoa com AVC no âmbito do Sistema Único de Saúde e realizada a partir 

de discussões com grupo multiprofissional de especialistas na assistência e pesquisa de diversas 

regiões do Brasil, a hipertensão arterial sistêmica é um fator de risco modificável para 

prevenção de ocorrência do AVC (BRASIL, 2013). Esta mesma diretriz cita que segundo dados 

da Organização Mundial de AVC (World Stroke Organization), um em cada seis indivíduos no 

mundo terá um AVC ao longo de seu curso de vida, o que denota a importância de ações 

voltadas à vigilância da saúde dessas pessoas, tanto no sentido de reabilitação quanto de 

prevenção e promoção da saúde. Considerada uma doença tempo-dependente, ou seja, quanto 

mais rápido o tratamento maior a chance de recuperação completa, torna-se primordial a 

identificação dos sinais de alerta para identificação de ocorrência do AVC.  

No Brasil, apesar do declínio nas taxas de mortalidade, o AVC representa a primeira 

causa de morte e incapacidade no País, o que cria grande impacto econômico e social (BRASIL, 

2011). Conhecer os fatores de risco para o AVC é essencial para prevenir sua ocorrência e 

reduzir os custos, especialmente em reabilitação e hospitalização. Entendemos que se deva dar 

maior ênfase à APS, de maneira a alcançar, principalmente, aqueles que já tiveram um primeiro 

AVC para minimizar os riscos de recorrência e maiores comorbidades em longo prazo, pois a 

prevalência aumenta com a progressão da idade.                 

Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as taxas de 

incidência do AVC estão relacionadas as condições socioeconômicas e a qualidade da 

prevenção primária, enquanto a letalidade depende da gravidade da doença e da qualidade da 

atenção hospitalar. Ainda de acordo com a OPAS, em 2005 o AVC foi responsável por 10% de 

todas as admissões em hospitais públicos no Brasil.  

No AVC, cerca de 30% dos pacientes vão a óbito nas primeiras semanas, sendo o 

período mais crítico as primeiras 24 horas, 30% dos pacientes têm recuperação completa e 40% 

têm algum tipo de incapacidade, sendo as mais frequentes a hemiplegia, a afasia e a disfagia 

(BRASIL, 2013).  Ainda de acordo com o GBD, a prevalência de condições altamente 

incapacitantes aumentou em 184 milhões (23%) e o Years Lived with Disability (YLDs) em 17 

milhões (17,6%) em uma década. 

Sendo assim torna-se evidente o reconhecimento da necessidade de apoio aos pacientes 

para superar o medo e a frustração pela incapacidade de controlar seu próprio corpo, 

transformando-se no objeto de esforço dos familiares e de toda equipe multidisciplinar da APS, 

com o objetivo de  realizar o direcionamento adequado aos serviços especializados de 
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reabilitação, como também dar continuidade ao cuidado do paciente no território, numa 

tentativa de evitar o aparecimento de complicações secundárias, reduzir a dependência 

funcional e auxiliar na reintegração dos pacientes ao seu contexto de vida. 

 

 

3.3. CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O campo do estudo desta pesquisa é o município de Niterói/RJ. Minayo (2002) afirma 

que o campo de pesquisa é um recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, 

representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que 

fundamentam o objeto de investigação. Portanto, em se tratando de uma pesquisa social, o 

campo está delimitado empiricamente, cujo recorte espacial, se dá pelas pessoas e grupos 

convivendo numa dinâmica de interação social. 

A escolha desse município para compor o campo desta pesquisa justifica-se por seus 

percursos de implantação e ampliação da atenção primária, estando na vanguarda da construção 

da APS e do SUS no Brasil. O município de Niterói foi buscar no modelo cubano em 1992 sua 

referência para implantação do modelo de medicina familiar. De acordo com Hubner e Franco 

(2007), ao pensarmos em saúde da família como possibilidade de reorganização da atenção à 

saúde, não estamos nos referindo à proposta americana e sua ideologia preventivista, ou à 

estratégia de mera diminuição de custos da Medicina Comunitária, mas sim a um programa 

amplo de reformas sociais, coerente com a construção de uma abordagem histórico-estrutural 

dos problemas de saúde, num processo de crítica à medicina preventiva e sua base filosófica, 

servindo de base para um sistema nacional de saúde que considere os princípios da cobertura 

universalizada, pública, intersetorial, adaptada à nossa cultura.  

A proposta de Niterói, o Programa Médico de Família (PMF) acabou servindo de 

modelo para outros projetos de saúde da família, inicialmente no estado do Rio de Janeiro, e, 

posteriormente, para vários municípios de outros estados brasileiros.  

O Município de Niterói está situado no Estado do Rio de Janeiro, Região Sudeste do 

Brasil. Ele compõe, ao lado da Cidade do Rio de Janeiro e mais 16 municípios da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, a segunda maior concentração urbana do país, estando 

dividido em 48 bairros segundo o decreto número 4895 (Lei de Abarraimento), de 8 de 

novembro de 1986 (SMCT, 1999).  

Segundo dados do IBGE, a cidade apresenta uma área de 129,38 quilômetros quadrados 

e uma população estimada em 2017 de 499.028 mil habitantes, perfazendo uma densidade 
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populacional de 3.640,80 habitantes por km². Seu IDH-M em 2010 era de 0,837 com PIB per 

capita de R$ 51.779,62 em 2015. Educação, longevidade e renda são, nesta ordem, as dimensões 

que mais cresceram e contribuíram para a elevação deste índice. Porém a desigualdade também 

tem aumentado. Em 1991, o índice de Gini calculado foi de 0,57; em 2000 foi de 0,58 chegando 

a 0,59 em 2010 (ATLAS BRASIL, 2013). 

O Plano Diretor de Niterói, Lei No 1157, de 30 de dezembro de 1992, criou em seu 

artigo número 108, cinco Regiões de Planejamento com base em critérios de homogeneidade 

em relação à paisagem, à tipologia, ao uso do solo, considerados, ainda, os aspectos 

socioeconômicos e físicos, e, em especial, as bacias hidrográficas, disciplinando o crescimento 

urbano sob a ótica de um modelo de cidade, que concebe e prioriza os interesses coletivos. São 

elas: Região Norte, Região Praias da Baía, Região Pendotiba, Região Oceânica e Região Leste. 

Atualmente a APS do município cobre 80 % da população considerada vulnerável, com 

40 módulos de PMF perfazendo 140 ESF’s. Está em processo piloto de implantação desde 

início de 2018 o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) composto por 4 equipes inseridas 

em quatro regionais, nas quais fazem parte: 1 fisioterapeuta, 1 fonoaudiólogo e 1 terapeuta 

ocupacional. Uma equipe NASF atende em média 9 equipes do PMF. O município ainda possui 

5 unidades de Unidades Básicas de Saúde (UBS), 6 Policlínicas Regionais, 3 Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA), 1 Hospital Estadual e 6 Hospitais Municipais.  

Cada equipe do PMF é constituída por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e 

Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) que contam com uma equipe de supervisão nas áreas 

de clínica médica, pediatria, ginecologia-obstetrícia, enfermagem, saúde mental e serviço social 

em cada região. 
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FIGURA 1: Representação da Rede de Saúde de Niterói-RJ 

 

Fonte: Fundação Municipal de Saúde e Secretaria de Urbanismo PMN. Fev.2018. 

 

 

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RPCD), instituída no âmbito do SUS 

pela Portaria Ministerial  nº 793, de 24 de abril de 2012 e  implementada no município em 2017, 

é composta por dois CER II (física e intelectiva), um CER III (visual), três serviços 

especializados em reabilitação, e está pactuada com 50 municípios do Estado Rio de Janeiro. A 

RPCD é regulada por um sistema específico - o RESNIT- implantado no final de 2017, devido 

as necessidades colocadas pela Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência de 2002 

(Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria da Prefeitura Municipal de Niterói 

(DECAU); 2016). 

A porta de entrada principal para a rede de saúde é através do PMF, mas alguns pacientes 

acessam as policlínicas e as unidades básicas diretamente. Para os pacientes que precisam ser 

encaminhados para atenção especializada em reabilitação utiliza-se o RESNIT, que recebe das 

policlínicas os encaminhamentos realizados pelo PMF. Todos os encaminhamentos de 

pacientes para a Atenção Secundária que não se enquadram no perfil da pessoa com deficiência 

são realizados através de outro sistema por meio da Central de Regulação (CREG). 
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FIGURA 2: Fluxo para a Rede da Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DECAU (2016) 
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FIGURA 3: Fluxo RESNIT

 

Fonte: DECAU (2016) 

 

 

A região escolhida especificamente para este estudo no município de Niterói foi a 

Região 01, a maior do município, a qual possui uma área de 46,6 km², com 34,6% da área 

municipal. Ela está situada no entorno das praias oceânicas, é dividida em cinco sub-regiões e 

representa o vetor de crescimento do município desde a década de 1970. Está contemplada com 

6 unidades do PMF, 1 Policlínica Regional, 1 Unidade de Atendimento de Urgência e 2 

Unidades Básicas de Saúde. Ela foi escolhida por apresentar unidades do PMF bastante 

próximas em uma área e pelo fato da facilidade de deslocamento e acesso ao campo com relação 

a violência atual. 

A rede de saúde do município vem desde 2007 sofrendo alterações com relação a sua 

transformação em ESF, a informatização e ao aumento do número de unidades do PMF, mas 

também com relação a forma de contratação dos profissionais e aos processos de trabalho 

(BASTOS, 2016). Neste estudo as unidades do PMF participantes foram denominadas por meio 

de números com objetivo de preservar sua identificação: PMF 01, 02, 03, 04 e 05.   
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Figura 4: Unidades do Programa Médico de Família 

 

Fonte: Fundação Municipal de Saúde e Secretaria de Urbanismo PMN. Fev.2018. 

 

 

3.4. POPULAÇÃO 

 

Os participantes deste estudo representam uma amostragem intencional de seis 

pacientes hipertensos entre 40 e 70 anos, adstritos em alguma unidade de APS da Região 01 e 

que estavam em tratamento de reabilitação devido a crise hipertensiva que culminou com o 

AVC ao momento das entrevistas. Não houve distinção se o AVC foi hemorrágico ou 

isquêmico, nem de gênero ou raça dos pacientes. A escolha da faixa etária foi devido a maior 

incidência de AVC e a delimitação dos pacientes até os 70 anos devido ao aumento de distúrbios 

cognitivos de outras causas a partir desta idade. 

Caso algum participante apresentasse histórico prévio de doenças neurológicas, câncer, 

traumatismo crânio encefálico e doenças psiquiátricas seria excluído, por serem causa de 

distúrbios cognitivos e também de lesões encefálicas adquiridas Pacientes afásicos, com apraxia 

importante da fala e distúrbios cognitivos como sequela do AVC, também seriam excluídos 

devido à dificuldade na comunicação verbal-oral.  

Iniciou-se busca individual em cada unidade do PMF da Região 01 onde foram 

identificados 12 pacientes, entretanto dois estavam fora da faixa etária, dois tinham tido AVC 
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mas ainda aguardavam o encaminhamento para a reabilitação, um tinha doença 

neurodegenerativa e outro a equipe não tinha certeza absoluta se estava em reabilitação. Todos 

os outros seis de acordo com a tabela 1 foram entrevistados. 

 

TABELA 1: Pacientes participantes 

Paciente Gênero Idade  Cor Escolaridade Profissão Origem 

Pac 01 feminino 62  parda 5º E. F. Do Lar Pernambuco 

Pac 02 masculino 60  parda 5º E. F. Caminhoneiro Campos-RJ 

Pac 03 masculino 69  branca 3º GRAU Func. Público Niterói 

Pac 04 masculino 63  branca 3º GRAU Executivo Niterói 

Pac 05 masculino 64  parda 5º E. F. Pedreiro Ceará 

Pac 06 masculino 57  parda 5º E. F. Pedreiro Pernambuco 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os cuidadores principais dos pacientes participaram ativamente das entrevistas e 

encontram-se relacionados na Tabela 2.  

 

TABELA 2: Cuidadores principais participantes 

Cuidador Vínculo Idade Escolaridade Profissão 

C 01 Filha 

Filho 

27 anos 

25 anos 

6º E.F. 

8º E.F. 

Babá 

Vendedor 

C 02 esposa 70 anos 5º E.F. Do Lar 

C 03 esposa 71 anos 3º GRAU Professora aposentada 

C 04 esposa 61 anos 3º GRAU Oficial de Justiça 

C 05 esposa 56 anos 6º E.F. Faxineira 

C 06 esposa 55 anos 3º E.F. Do Lar 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

3.5. COLETA DE DADOS 

 

Na coleta de dados utilizou-se a entrevista em profundidade que possibilita um diálogo 

intenso entre o entrevistador e o informante. Esse relato muitas vezes chega em tom de 

confidência e geralmente é liberado um pensamento crítico reprimido de uma vivência ou sobre 

um determinado fato. Nele podemos encontrar o reflexo da dimensão coletiva a partir da visão 
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individual. É bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas 

sabem, creem, esperam e desejam, assim como suas razões para cada resposta. (CRUZ NETO, 

2001; GIL, 2006; LAKATOS E MARCONI, 2001). 

As entrevistas foram gravadas com gravador da marca SONY ICD-PX470 após 

consentimento dos entrevistados, com roteiro guia sobre o tema da pesquisa (APÊNDICE A). 

Além disto, foram anotados dados considerados pertinentes ao contexto do tema durante a 

entrevista, além de análise de documentos relacionados que estavam com o paciente, 

prontuários da unidade de APS e da unidade do serviço especializado em reabilitação.  

Na coleta de dados todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B), em conformidade com a Resolução 466/2012 e 510 / 2016 

(BRASIL, 2016), constando os objetivos e as contribuições do estudo em termos de retorno 

social, como apresentação dos resultados em eventos, publicação de artigos e realização de 

outras pesquisas. Além de constar os benefícios e riscos, o termo garante também a privacidade 

e o anonimato, a liberdade dos participantes em recusar ou retirar o consentimento em qualquer 

fase da pesquisa e todo esclarecimento necessário. 

Foram atendidas as recomendações éticas fundamentais para garantir segurança aos 

participantes. Todos os procedimentos foram revisados, e somente após aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro em Niterói / RJ e da autorização 

pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói, foi iniciada a entrada no campo. 

Todas as entrevistas contaram com a participação do cuidador principal do paciente e 

foram realizadas no domicílio de cada um, exceto um paciente que preferiu a realização no 

centro especializado em reabilitação. Todos os pacientes, cuidadores e profissionais do PMF 

que estiveram presentes durante o trabalho de campo foram identificados por codinome nas 

narrativas, assim como os locais da pesquisa.  

A entrada no campo com a busca dos pacientes e com a realização das entrevistas 

ocorreu no período de início de abril a início de junho de 2019.  

 

 

3.6. ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados é uma das fases mais importantes da pesquisa, pois, a partir dela, é 

que são apresentados os resultados e a conclusão da pesquisa, conclusão essa que poderá ser 

final ou apenas parcial, deixando margem para pesquisas posteriores (MARCONI; LAKATOS, 

2001). 
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Gomes (2002) refere que esta é a fase que se estabelece uma compreensão dos dados 

coletados para se confirmar ou não os pressupostos da pesquisa, além de responder as questões 

formuladas e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado. 

Todas as entrevistas foram transcritas na íntegra pela própria pesquisadora e por alunos 

de iniciação científica, sendo três delas exclusivamente pela pesquisadora e as outras três 

totalmente revisadas pela mesma.  A partir das entrevistas foram elaboradas narrativas contendo 

elementos analíticos comuns ao conjunto do material empírico, com destaque às regularidades 

e aos significados atribuídos à experiência de acesso, uso e qualidade dos serviços de saúde. 

Os dados obtidos dos prontuários do PMF e da Atenção Especializada (AE) foram 

inseridos nos contextos das narrativas.  

Realizou-se novo contato posterior com as enfermeiras das equipes do PMF em busca 

de dados referentes aos cuidadores, tais como idade e grau de escolaridade com objetivo de 

identificar as condições físicas e de compreensão dos cuidadores para lidar com os pacientes e 

todos os tratamentos necessários. 

Após realizada leitura e releitura do material transcrito e retomada do material gravado 

para auxílio, desenvolveu-se a ordenação temporal das ações e eventos. A partir desta fase 

construiu-se narrativas contextualizando os participantes da entrevista, numa forma de 

estabelecer a experiência de cada um dentro dos objetivos de estudo da pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. O INÍCIO DO CAMINHAR: ITINERÁRIO NO CAMPO 

 

Os caminhos traçados nem sempre são os percorridos. Logo na entrada no campo da 

pesquisa a metodologia pensada para a busca dos pacientes precisou ser modificada. Apesar de 

quando no início da formulação do projeto da pesquisa ter-se conversado com todos os 

coordenadores envolvidos no Sistema de Regulação da Pessoa com Deficiência de Niterói 

(RESNIT), no dia 03 de abril de 2019, quando foi realizado novo contato para apresentação do 

projeto autorizado e solicitação da busca dos pacientes em reabilitação por Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) através do sistema, recebeu-se  uma negativa como resposta. 

Apesar da documentação de autorização para a realização da pesquisa aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pela Fundação 

Municipal de Saúde (FMS), não foi possível buscar os pacientes através do sistema sob a 

alegação de que seria quebra de sigilo de dados de pacientes. Argumentou-se a alegação pois 

não haveria quebra alguma de sigilo, somente uma maior viabilidade para localizar os pacientes, 

já que o referido sistema tinha em seu cadastro todos os locais que realizavam este tipo de 

tratamento e que o mesmo é que alocava os pacientes. Mesmo assim, a coordenação do RESNIT 

manteve a sua negativa em permitir a localização dos pacientes pelo sistema sob argumento da 

confidencialidade dos dados dos pacientes.  

Devido a este obstáculo imposto, a partir da trajetória profissional anterior como médica 

de família do Programa Médico de Família (PMF), foi iniciada busca individual em cada 

unidade do PMF da Região 01. Realizou-se contato com um profissional responsável pelo PMF 

da região no dia 05/04/2019, que prontamente agendou uma reunião para que lhe fosse 

apresentado o projeto. O profissional foi muito solícito e fez uma primeira busca, via contato 

telefônico, através das enfermeiras-chefe de cada unidade do PMF.  

A resposta obtida a princípio foi de que não havia pacientes com sequela de AVC nas 

unidades, o que causou surpresa e estranhamento, até porque já se tinha conhecimento, por meio 

da atenção especializada, de uma paciente adstrita a um módulo e que estava em reabilitação 

há um ano por sequela de AVC. Diante deste contexto, o profissional responsável sugeriu 

expandir as buscas, visto que até ele estranhava a não existência destes pacientes, além de relatar 

a não existência de dados epidemiológicos desse tipo de pacientes. 
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A partir desta situação, se existia a gerência dos pacientes hipertensos e diabéticos, se 

existiam pacientes com sequela de AVC e não havia registro dos mesmos, podemos pensar que 

não existe uma gerência dos agravos dos pacientes com doenças crônicas não-transmissíveis? 

Aprofundamos as buscas pelos pacientes por meio do contato com duas enfermeiras, 

uma do PMF 04 e outra do PMF 01 passados pelo supervisor. A partir daí realmente encontrou-

se os pacientes. A visita de apresentação a cada módulo para explicar o perfil dos pacientes para 

a pesquisa fez toda diferença. Todas as equipes visitadas do PMF foram muito solícitas e 

colaborativas, apesar de terem dificuldade em identificar pacientes que estivessem dentro do 

perfil da pesquisa.  

A primeira visita realizou-se no dia 09 de abril de 2019 no PMF 04, uma unidade com 

seis equipes de saúde da família e que contava com apoio da equipe do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) composta por uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional e uma 

fonoaudióloga.  

Localizado em uma área rural do município – com crescimento acelerado a partir de 

alguns anos devido ao baixo valor dos terrenos e dos imóveis atribuídos a sua distância -que 

antes era um local bucólico e tranquilo, foi invadido por traficantes que passaram a impor 

condutas na região. A unidade apresentava uma extensão territorial adstrita muito ampla, o que 

causava dificuldades na locomoção para as equipes de setores mais distantes do módulo. 

Realizou-se contato com os enfermeiros de quatro setores, um setor estava sem 

enfermeiro e o outro estava de férias. Destes quatro, somente um enfermeiro tinha 

conhecimento de seus pacientes hipertensos que tiveram AVC. Este profissional estava 

angustiado com a situação de duas pacientes, uma com 85 anos e a outra com 68 anos. Ambas 

tiveram AVC há nove meses e ainda não haviam conseguido tratamento. A paciente de 68 anos 

tinha uma pessoa conhecida que ia em seu domicílio realizar fisioterapia voluntariamente. A 

outra nem isto tinha e encontrava-se acamada devido a sua incapacidade funcional pós AVC. 

Os demais enfermeiros perguntaram aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) se 

havia algum paciente em seus setores, já que não sabiam responder. Não se obteve contato com 

os médicos do módulo e tampouco com a equipe do NASF, pois os dois médicos que estavam 

na unidade estavam em atendimento e a equipe do NASF não estava no local. A equipe do 

NASF somente realizava consultas agendadas na unidade, segundo relato dos enfermeiros e 

ACS da unidade. Observou-se que não havia interação harmoniosa das equipes da unidade com 

a equipe NASF, pois os profissionais deixaram explícito em suas falas de que era um serviço 
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realmente não efetivo em suas atribuições. Existiam pacientes necessitando de reabilitação e 

nem os encaminhamentos em questão de prioridade eram solucionados. 

Diante da situação encontrada, perguntou-se como era realizado todo o processo de 

referência desses pacientes. A resposta foi de que as referências eram solicitadas pelos médicos 

e entregues aos enfermeiros de cada setor, que colocavam em uma pasta para fisioterapia. Estas 

referências eram, em ordem de chegada, alocadas no sistema de vagas da fisioterapia da 

Policlínica Regional a 2,8 Km de distância do módulo, quando as vagas eram abertas via 

sistema informatizado. A partir daí a fisioterapia da Policlínica inseria no sistema do RESNIT 

em que era realizada uma triagem e distribuída pelas vagas nos centros de atenção especializada 

em reabilitação.  

Solicitou-se à equipe conhecer a pasta de fisioterapia, o que prontamente foi permitido. 

A pasta era única, sem divisão ou sinalização de gravidade ou prioridade de cada paciente. 

Realmente as referências estavam em ordem de chegada. A maioria era de solicitação de 

fisioterapia para lombalgia, gonalgia (dor nos joelhos), artrose de joelhos em pacientes com 

mais de 60 anos, sem resumo de história clínica que justificasse os encaminhamentos. As 

referências das duas pacientes, sobre as quais o enfermeiro falou, estavam lá com data de 9 

meses atrás e ainda com 20 pacientes com os diagnósticos de baixa complexidade, citados 

acima, na frente das mesmas. Neste processo um detalhe importante foi relatado pelos 

profissionais. As vagas abertas pelo sistema da Policlínica eram preenchidas por quem 

acessasse primeiro o sistema, assim os profissionais precisavam chegar cedo na unidade e logo 

acessar o sistema para ver se havia vaga aberta e então inserir os pacientes, mas por ordem de 

chegada e não por prioridade. 

No setor que estava sem enfermeiro, foram relacionados pela ACS cinco pacientes. Um 

deles foi excluído da lista por estar fora da faixa etária da pesquisa. No setor das pacientes 

citadas pelo enfermeiro, uma delas também foi excluída pela faixa etária. Em um outro setor 

havia uma paciente que, segundo a enfermeira, também estava aguardando tratamento de 

reabilitação, mas não foi encontrada sua referência e não havia relato em prontuário, optando-

se por não a escolher antes de se ter real conhecimento da situação da mesma. 

No período decorrido entre o primeiro contato com o PMF 04 e a ida ao campo para as 

entrevistas, houve um intervalo de tempo maior devido a falta da enfermeira no setor dos 

pacientes selecionados e a realização da campanha de vacinação nacional contra gripe, o que 

demandou uma dedicação maior da equipe de saúde, dificultando a saída para o campo. Apesar 
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de haver muitos profissionais nesta unidade do PMF, pois contava com seis equipes, o número 

de profissionais disponíveis para conversar foi muito difícil. Com o grupo dos médicos somente 

houve contato com uma médica numa segunda visita ao módulo.  Esta profissional já estava no 

programa há 12 anos e havia passado por cinco módulos diferentes. Neste último módulo 

também já havia trocado de setor. Muito falante, tudo que relatava sobre seu trabalho era com 

resultados positivos. Durante o período na unidade observou-se que o rodízio no acolhimento 

das equipes ficava confuso e que os profissionais reclamavam da logística dentro da unidade, 

além de não serem muito colaborativos entre si. 

Na unidade do PMF 01, módulo com duas equipes muito receptivas, não contemplado 

com o NASF, sabia-se de uma paciente através de informações do centro de reabilitação 

(atenção especializada) onde a mesma fazia seu tratamento. Esta paciente foi escolhida para a 

entrevista piloto, a qual foi realizada em seu domicílio no dia 16/04/2019. 

  O PMF 01 localizava-se em uma área que foi revitalizada há dois anos com a abertura 

do túnel ligando a Região da Baía a Região 01, próximo a Lagoa Grande. Anteriormente esta 

região não tinha asfalto nas ruas e não havia transporte público. Atualmente existe ônibus direto 

para o centro de Niterói e até mesmo para o Rio de Janeiro. A maioria da população apresentava 

nível sócio econômico baixo, pois muitos vieram de outros estados em busca de trabalho, 

localizando-se ali por ser uma área remota, propiciando a posse de terrenos. 

O médico de uma das equipes era profissional antigo do programa. A outra médica 

estava a menos tempo na unidade, mas anteriormente havia trabalhado na Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) em outro estado. As duas equipes tinham um relacionamento profissional 

muito colaborativo. A enfermeira responsável, profissional antiga do programa, auxiliou nas 

buscas pelos pacientes na unidade. Apesar destes profissionais mais antigos, quem tinha 

conhecimento de fato dos pacientes eram as ACS. Em momento algum houve direcionamento 

da busca dos pacientes pelos profissionais médicos.  

Apesar de ser um módulo muito pequeno, a harmonia das equipes propiciava um 

ambiente tranquilo durante os atendimentos. Entretanto não existia uma sala de espera dentro 

do módulo, mas sim cadeiras do lado de fora debaixo de uma cobertura. 

Poucos dias após a primeira visita ao módulo, uma das ACS lembrou-se de outro 

paciente através da associação da imagem da sequela motora visível do mesmo. Após feriados, 

pontos facultativos e férias da enfermeira, realizou-se a entrevista com o paciente 2 no dia 

15/05/2019 em seu domicílio. Este paciente realizava fisioterapia numa Organização Não 
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Governamental (ONG) da região que não fazia parte da rede de saúde do município. Nesta 

ONG os pacientes não tinham prontuário, somente ficha com dados pessoais e 

socioeconômicos. 

Após a realização das duas entrevistas, fez-se a coleta de dados nos prontuários do PMF 

01. Na unidade não havia identificação especial para pacientes com deficiência, somente 

identificação de paciente acamado, hipertenso, diabético, gestante, idoso e menor de um ano de 

idade. Nenhuma identificação que correlacionasse um agravo maior nos pacientes dos grupos 

prioritários ou daqueles que estavam fora dos grupos acima. Da paciente 1 também foram 

coletados dados do prontuário da atenção especializada, onde houve acesso. 

O terceiro paciente também foi encontrado a partir do centro especializado em 

reabilitação aonde fazia seu tratamento e onde foi realizada a entrevista no dia 20/05/2019 com 

auxílio de sua esposa. A busca a partir da atenção especializada aconteceu pelo motivo de ser a 

unidade de referência em reabilitação na Região 01 e pela dificuldade em identificar os 

pacientes pelas unidades do PMF. A partir da entrevista que se pode identificar a qual unidade 

de APS o paciente estava vinculado, ao PMF  02. 

Nesse PMF, antiga Unidade Básica de Saúde (UBS), a equipe relatou não ter pacientes 

com o perfil procurado. Esta unidade, apesar de ter sido transformada em unidade do PMF, 

ainda funcionava muito no modelo de UBS, principalmente pela não conscientização da 

mudança pelos pacientes. A unidade estava localizada em uma área com crescimento 

demográfico mais recente com nível socioeconômico médio. Ainda não havia vínculo efetivo 

dentro do modelo do PMF nesta unidade. Contava com duas equipes com pouca disponibilidade 

em colaborar com a pesquisa, já que não tinham pacientes dentro do perfil desejado. Assim, do 

paciente 3 somente foram coletados dados do prontuário da atenção especializada, pois não 

havia dados deste paciente em prontuário do PMF 02. 

No PMF 03, módulo há 600m do centro de reabilitação da região, encontrou-se mais um 

paciente (paciente 4). Este paciente por não conseguir atendimento através do RESNIT, apesar 

do encaminhamento ter sido feito pela equipe do PMF 03, ter uma equipe NASF cobrindo sua 

região, morar a 500m do centro de reabilitação, estava fazendo fisioterapia em domicílio pelo 

convênio médico. Realizou-se uma primeira visita em seu domicílio acompanhada pela técnica 

de enfermagem, em que se explicou a pesquisa para o paciente e agendou-se o retorno para o 

dia 28/05/2019, quando sua esposa estaria presente, para realizar a entrevista. Na data marcada 

foi realizada a entrevista e coletados dados do prontuário do PMF. 
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O módulo do PMF 03 contava com apenas uma equipe. A médica já era profissional 

atuante no programa há muitos anos, mas neste módulo estava somente há dois. A equipe estava 

com sua enfermeira licenciada por motivo de saúde e recebia ajuda de enfermeiras de outros 

módulos, em revezamento, para auxiliar no trabalho. Estava sem ACS, mas como a técnica já 

era uma profissional atuante no programa há muitos anos e especificamente nesta unidade há 

dez anos, não havia muito problema, apenas com relação a saída para o campo. Estava 

localizada em local muito aprazível quase na areia da praia. Todos os moradores eram 

conhecidos devido a distribuição geográfica das casas no território e por estarem ali há muitos 

anos. Entretanto, este módulo abrangia uma outra área composta por muitas casas de moradores 

e veranistas de médio a alto poder econômico aquisitivo. Como muitas casas alugavam quartos 

em épocas de férias de verão, existia uma rotatividade na população deste módulo durante este 

período. 

Por meio da atenção especializada encontrou-se outro paciente (paciente 5), cadastrado 

no PMF 05 unidade limítrofe com a Região 01. Área com densidade populacional alta, com 

território heterogêneo de poder sócio econômico baixo e controlada fortemente pelo tráfico. A 

unidade situava-se na via de acesso principal do local, com alto fluxo de transporte e de 

automóveis. Houve acesso direto com a médica de família que tinha conhecimento de toda a 

situação do paciente, principalmente sobre a relação familiar que causava sempre problemas. 

Este módulo contava com quatro equipes. A logística da unidade era meio confusa, os pacientes 

aparentavam pressa pelo atendimento, os profissionais agitados. Não foi possível, para não 

prejudicar o trabalho da equipe, conversar com os demais profissionais. As referências desta 

unidade eram todas encaminhadas para uma outra Policlínica Regional que direcionava para o 

RESNIT. Deste paciente foram coletados dados dos prontuários tanto da atenção primária, no 

dia da visita a unidade, quanto da atenção especializada. A realização da entrevista deste 

paciente em seu domicílio foi postergada para o dia 30/05/2019 por incompatibilidade de 

horários com o paciente e sua família e da necessidade de acompanhamento de um familiar para 

se ter acesso na região.  

O contato com a equipe do PMF 04 foi retomado no dia 28/05/2019, quando a 

enfermeira do setor onde havia o maior número de pacientes anteriormente selecionados já 

havia chegado. Há um ano e seis meses, esta enfermeira havia solicitado seu desligamento do 

programa onde atuou neste mesmo módulo, porém em outro setor, por dois anos e meio. Era 

uma profissional muito atuante que se articulava bem com os outros profissionais da equipe e 

que tinha adequado conhecimento de seu antigo território, mas ainda estava fazendo o 
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reconhecimento do novo setor. Inclusive, um dos pacientes selecionados morava em seu setor 

anterior e havia mudado para este outro há 6 meses. 

Assim no dia 31/05/2019 saímos da unidade do PMF 04, a pesquisadora autora dessa 

dissertação, a enfermeira do setor e a ACS, com prontuários de três pacientes para visitarmos, 

pois a outra paciente selecionada a enfermeira não tinha certeza se havia tido um AVC. Nada 

estava relatado em seu prontuário, somente a observação visual de uma alteração motora da 

paciente pela ACS.  

O primeiro paciente a ser visitado era o mais próximo do módulo, mesmo assim andou-

se uma boa distância, já que este setor era o mais afastado. Naquela casa encontrava-se um 

senhor de 67 anos com um biotipo longilíneo, muito alto, sentado em uma cadeira de rodas e 

com o punho esquerdo em posição de flexão. Observou-se que a cadeira de rodas em que estava 

era pequena para ele. As pernas ficavam mal posicionadas mesmo estando sentado corretamente 

com o tronco e quadril. Estava numa sala que tinha um piso de cerâmica muito liso e ao lado 

da cozinha, que era conjugada, e onde havia um pequeno quarto ao lado aonde ficava sua cama. 

Alguns destes fatores propiciavam uma queda da cadeira ou da própria altura daquele paciente. 

Estavam na casa a companheira de alguns anos e uma senhora que auxiliava nos serviços 

domésticos. A enfermeira fez as apresentações e explicou o motivo da visita. Naquele momento 

o paciente relatou que nunca havia tido um AVC. Contou que há oito anos começou com uma 

história de quedas que foi correlacionada ao fato de tomar bebida alcoólica, um pouco além da 

conta, em algumas ocasiões. Com o tempo houve evolução para fraqueza muscular dos 

membros inferiores e dificuldade para engolir com alguns engasgos. Em uma destas quedas 

bateu muito forte com a cabeça, e a partir daí passou a ter dificuldade no movimento da mão. 

O punho ficou em flexão e os dedos em extensão. A partir desse instante, procurou um médico 

neurologista que solicitou uma tomografia computadorizada (TC) de crânio que não evidenciou 

alteração alguma. Depois de algum tempo, com a piora da capacidade funcional da mão, foi 

feita uma TC de coluna cervical que apresentou alterações vertebrais e medulares a nível de 

C5-C6-C7, que provavelmente eram a causa da sequela motora da mão esquerda.  

Realizou outros exames e recebeu diagnóstico de Parkinson Atípico. Já estava inserido 

há dois anos em um centro de reabilitação que, segundo ele, já não sabia mais o que fazer com 

a evolução progressiva do quadro. Estava aguardando a realização de uma Ressonância Nuclear 

Magnética pelo SUS há alguns meses. Anteriormente, a este quadro usava medicamento anti-

hipertensivo, porém com os medicamentos para o Parkinson a pressão arterial ficou controlada. 
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Realmente na caixa de medicamentos não havia medicamentos anti-hipertensivos. Seu 

acompanhamento era realizado pela neurologista da Policlínica Regional e pelo ambulatório de 

neurologia do Hospital Universitário, além das terapias no centro de reabilitação. 

Não havia dados de acompanhamento do quadro de hipertensão e tampouco do 

neurológico no prontuário do PMF 04 após o momento em que este paciente deixou de ir até o 

módulo para realizar suas consultas. O paciente e sua companheira priorizavam a ida ao 

neurologista da policlínica para seu acompanhamento devido a grande dificuldade financeira e 

de locomoção. A enfermeira ficou muito constrangida com a situação, no entanto aproveitou-

se a especialidade em fisiatria da pesquisadora para realizar algumas orientações com relação a 

órteses, adequação da cadeira de rodas, ao mobiliário e a estrutura da casa para evitar 

complicações secundárias como deformidades posturais e quedas. 

Após esta visita, andou-se mais uma outra grande distância até a casa de outro paciente 

(paciente 6) que era atendido há dois anos num centro de reabilitação na Região de Icaraí. Os 

dados dos prontuários dos pacientes foram vistos no mesmo dia e local da entrevista, porém 

não foi possível observar os arquivos da unidade pela logística de funcionamento confusa da 

mesma. Não se conseguiu ir à casa do outro paciente programado, porque já se passava do 

horário do almoço da enfermeira e da ACS e ambas necessitavam retornar à unidade. Apesar 

de se ter realizado somente uma entrevista, a visita à casa do primeiro paciente forneceu 

informações relevantes para pesquisa. Os dados do prontuário da atenção especializada do 

paciente 6 foram coletados na semana seguinte. 

Além das dificuldades com relação a identificação dos pacientes, pode-se observar o 

receio das equipes em fornecer as informações para a pesquisa, mesmo com a apresentação dos 

documentos de autorização e o objetivo de pesquisa ter sido explicado, como se as informações 

fornecidas pudessem prejudicar a equipe de alguma maneira. Observou-se também que, por já 

ter sido médica de família do PMF, houve um olhar de desconfiança por parte dos médicos, 

como se estivesse ali para ocupar o lugar de algum deles. Em todos os módulos perguntaram se 

estava retornando para o programa. Somente após algum tempo e contatos a desconfiança foi 

quebrada, quando realmente entenderam que o objetivo era a pesquisa e que isto seria uma 

forma de auxiliá-los no cuidado das pessoas com deficiência. A situação justificava-se porque 

os profissionais estavam sem vínculo formal de trabalho há dois anos e sem definição com 

relação a forma de contratação futura pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói.  
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Com relação aos encaminhamentos, observou-se que a logística não era a mesma em 

todas as unidades do PMF da Região 01. As referências do PMF 04, unidade com maior número 

de equipes, não apresentavam prioridade clínica, eram inseridas no sistema por ordem de 

chegada. Nas unidades com menos equipes os médicos sinalizavam para os enfermeiros a 

prioridade clínica das referências.  

Com relação aos encaminhamentos realizados pelos médicos da Atenção Terciária para 

os pacientes com AVC todos eram para neurologia e para fisioterapia. Os encaminhamentos 

feitos da Atenção Terciária para equipe multidisciplinar de reabilitação eram realizados por 

fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais.  As equipes do PMF preenchiam o encaminhamento 

e realizavam o trâmite para a Policlínica.  

Na maioria das equipes visitadas observou-se durante as conversas desconhecimento 

com relação ao grau de incapacidade funcional dos pacientes, de possíveis deformidades 

secundárias causadoras de maior incapacidade e da sobrecarga familiar física, emocional e 

financeira. 

Dentre os profissionais abordados durante o trabalho de campo somente uma médica 

tinha um bom conhecimento dos cuidados necessários ao perfil de nossos pacientes, tais como 

conhecimento da possibilidade de evolução da incapacidade, das deformidades secundárias 

adquiridas, da chance de um novo agravo e do que a situação gerava em todo o contexto 

familiar.  

Somente no prontuário do paciente do PMF 03 foi encontrado relato de visita domiciliar 

da equipe NASF. Entretanto havia relato de visitas frequentes do supervisor de saúde mental 

ao paciente 4, o que segundo a equipe, foi fundamental na condução do caso juntamente com a 

família. 

Foram realizadas seis entrevistas no total, sem contar com a visita ao paciente que tinha 

quadro de Parkinson Atípico. Dentre as seis somente uma foi realizada no centro de reabilitação 

da região. Todas as outras foram feitas no domicílio dos pacientes. A entrevista com a paciente 

1 foi realizada com duas pesquisadoras. Na entrevista do paciente 2 houve a companhia durante 

todo o tempo de uma ACS e na do paciente 6 a companhia da enfermeira e da ACS em que se 

percebeu um constrangimento com relação ao poder de fala da esposa do paciente. Em todas as 

seis entrevistas os cuidadores principais dos pacientes estiveram presentes e participaram 

ativamente da conversa. 
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Dentre os seis pacientes somente um era mulher. Dois pacientes eram de classe média, 

entretanto eles sofreram uma perda financeira significativa devido as crises econômicas no país. 

Os demais eram de classe social baixa.  

Apesar da negação da busca dos pacientes pelo RESNIT, a visão obtida no campo da 

pesquisa foi satisfatória, muito mais rica em relação ao contexto geral do PMF na Região 01, 

pois houve a oportunidade de vivenciar situações do cotidiano das equipes que possibilitaram 

melhor compreensão dos dados obtidos nas entrevistas.  

As entrevistas foram na realidade uma conversa entre pessoas que não se conheciam, 

mas que em poucas horas pareciam se conhecer a muito tempo. Quando percebia já estava 

envolvida na história de cada um com as cenas criadas na minha mente. Foi uma experiência 

completamente diferente da de ouvir um paciente durante uma consulta médica, em que se está 

focado nos sinais e sintomas em busca de um diagnóstico clínico.  

As narrativas desenvolvidas podem acontecer com qualquer um porque falam de 

possibilidades perante a fragilidade da vida e a deficiência. Caminhos de pessoas que 

conviveram com a deficiência, própria ou alheia, temporária ou permanente e os diferentes 

comportamentos ante a realidade e o que a vida lhes apresentou. 

Em tempos de adversidade resultante da doença, da deficiência e da incapacidade, 

tempos de dor, sobrecarga, dependência e incerteza, também há tempos de esperança, tempos 

de reabilitação.  

Reabilitação já traz a esperança em seu nome. Re-hábil. Voltar a ser hábil, a fazer o que 

se fazia. Mas vai além, voltar a fazer tudo o que se for possível, adaptar o que não for ou 

enquanto não for, aprender a fazer de um jeito diferente, aceitar o que não se pode fazer e 

enfrentar a nova realidade, transformando a desesperança em esperança. 

 

4.2. NARRATIVA 1 

 

Dia 16 de abril de 2019. Muita expectativa para a realização da primeira entrevista da 

pesquisa. Como chegar até a casa da paciente a partir do endereço que nos foi dado e sabendo 

que era uma área aonde existiam restrições para entrar, quais pessoas estariam presentes, a 

gravação ia dar certo, a entrevista ficaria boa? Um turbilhão de pensamentos passava pelas 

nossas mentes, minha e da outra entrevistadora. Fomos até a casa da paciente sem a equipe de 
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saúde nos acompanhando porque a paciente foi selecionada por meio da atenção especializada 

em reabilitação. Tínhamos um mapa feito pela paciente para nos localizar e orientações também 

em como deveríamos proceder no caminho. 

Saímos da via principal do local e entramos numa ruela com casas humildes, porém 

muito bem cuidadas. No caminho paramos para pedir informação numa venda onde o senhor 

que ali estava conseguiu identificar a paciente que procurávamos pelo fato de dizermos que ela 

havia tido um AVC. Andamos mais alguns metros e entramos num beco bem estreito cheio de 

lama e poças d’água devido a chuva dos últimos dias. 

A senhora Francisca, pernambucana de sessenta e dois anos, mulher de compleição 

forte, morena, aparentando mais idade, nos recebeu com muita alegria vindo, de muletas, abrir 

o pequeno portão feito de ripas de madeira e arame farpado. O quintal era pequeno, do lado 

esquerdo havia uma casinha aonde o cachorro estava preso e num outro canto tinha um depósito 

de material de ferro-velho empilhado. A casa era de tijolo, sem emboço, não tinha janela, 

somente três basculantes. A entrada não tinha porta, somente uma cortina que dava para um 

pequeno espaço que havia sido construído a pouco tempo com chão de cimento áspero. Este 

espaço dava para um cômodo, também separado por uma cortina, onde estavam duas camas de 

solteiro, um sofá e uma pequena mesa. Mais ao fundo estava uma pequena cozinha e o banheiro. 

A senhora Francisca alocou-nos no cômodo da entrada onde a ventilação era somente 

através do espaço da porta e de alguns tijolos vazados no alto. Havia dois bancos de plástico e 

uma cadeira a qual ela prontamente me ofereceu pelo fato de eu ser uma médica visitando sua 

casa. Lógico que não aceitei, afinal ela era mais velha e tinha dificuldades devido ao AVC. 

Após convencê-la a sentar na cadeira, falamos sobre a pesquisa, sobre a entrevista e 

apresentamos o termo de consentimento de participação o qual ela prontamente assinou. 

Combinamos da outra entrevistadora direcionar a entrevista porque eu havia criado um vínculo 

com a paciente durante seu processo de tratamento na atenção especializada. Apesar de 

estarmos mal acomodadas nos bancos frágeis de plástico, do abafamento do local, das vozes 

dos filhos no cômodo ao lado e da música evangélica tocando em um volume um pouco alto, 

deu-se início a entrevista. 

Dona Francisca contou que criou seus quatro filhos praticamente sozinha, morando na 

mesma casa há mais de trinta anos quando veio de Recife. Em busca de melhor compreensão 

do contexto familiar, perguntamos sobre sua família e ela respondeu que “não tenho mais 

ninguém da família, meus parente moram tudo em Pernambuco e em Recife. Tem... mais de… 
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quase 40 anos que não vejo minha família. Os parentes do meu marido, ex-marido, moram aqui 

perto mas eu nem procuro eles, porque desde o dia em que ele abandonou a casa, que 

maltratava muito eu e meus filhos, que eu me afastei, não quis mais saber de ninguém sabe, 

botei tudo numa geladeira.” 

A vida não havia sido fácil para ela. Quando estava grávida do seu terceiro filho tomava 

conta de crianças pois “a mãe das crianças trabalhava e pagava para ficar com elas”, assim 

dona Francisca conseguia algum dinheiro já que seu marido “não dava nem um tostão em casa”. 

Foi aí que “uma das crianças pegou uma doença: rubéola. Eu não sabia, nem a mãe sabia.” 

A partir daí Dona Francisca foi à procura de um “médico lá embaixo, em Niterói”, para 

fazer o pré-natal, que “nem bota a mão” nela alegando que “com esse monte de criança” não 

poderia examiná-la. As crianças eram seus dois filhos que tinham ido com ela por “não ter com 

quem deixar”. Dona Francisca então voltou para casa e comprou um remédio para anemia por 

conta própria e como não fez pré-natal não sabia que podia ter contraído a doença, então “pegou 

tudo no garoto”. 

“Quando foi no dia para ganhar a criança” passou mal e foi para o hospital onde ficou 

sabendo “que o garoto tava sentado mas que não estava na hora de nascer”. Novamente voltou 

para casa sem muitas informações e suas dores foram piorando. Seu ex-marido chegou em casa 

e vendo-a daquela maneira disse que não ia socorrê-la, que ela podia “morrer entalada com a 

criança”. Pediu “socorro a vizinha do lado” sem sucesso, mas “aí chegou a irmã da igreja que 

falou com a nora dela pra levar na emergência” e ficou com seus filhos. Na emergência foi 

levada para a sala de cirurgia porque o bebê estava sentado, porém a bolsa rompeu e o médico 

mandou que a levassem para a sala de parto por não haver tempo de realizar a cesariana. Dona 

Francisca, sentindo muita dor, só gritava “Jesus, me salva! Jesus, socorro! Jesus, me socorre!” 

O médico “botou dentro a vaselina e foi tirando os pedacinhos... tirando as pernas, depois o 

corpo, depois o braço, aí depois o outro e depois tirou a cabeça por último”.   

O bebê “nasceu todo encrencado... catarata nas duas vistas, sulco no coração, o 

pescoço mole assim, não segurava, a cabeça toda torta, sabe?” Os médicos pediram que o 

levasse para um hospital especializado em Laranjeiras onde foi operado após três tentativas 

frustradas por falta de doadores de sangue. Dona Francisca desesperada durante a cirurgia orava 

a Deus pedindo que seu filho saísse bem do procedimento. Ao término, cheia de alegria ao revê-

lo, foi até o CTI e ficou “igual uma cachorrinha, exatamente com seu filhote”. Por morar muito 

longe do hospital e não ter recursos, Dona Francisca levou seu filho para retirar os pontos da 
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cirurgia na policlínica mais perto de sua casa, o que fez com que os médicos do hospital a 

repreendessem muito por essa atitude.  

Foram anos de dedicação, dificuldades e sacrifícios. Uma hora o filho não podia fazer a 

fisioterapia por causa do coração, depois por causa da visão, ouvindo dos profissionais da 

reabilitação que “não dava para trabalhar com ele nas escuras”. “A vaga dele tá aberta, mas 

só pode fazer o tratamento depois que ele operar a vista” diziam. Então Dona Francisca passou 

a fazer o trabalho de estimulação do seu filho em casa colocando crianças, bichinhos, água tudo 

que lhe viesse a mente para brincar com ele, até que “pela misericórdia de Deus, oração, 

inclusive, dos irmãos da igreja, ele hoje tá em pé, ele anda, fala alguma palavra assim: aleluia, 

glória a Deus. “Essas são as palavras que ele fala, sabe?” disse Dona Francisca orgulhosa. 

Agora, já passados 25 anos, somente tendo deixado ele sozinho uma única vez quando seu outro 

filho teve que ficar internado, está tudo bem com seu coração apesar de ainda ter que operar os 

dois olhos pela catarata congênita que o impede de ficar sozinho. 

Devido a vida corrida na lida com seus filhos, principalmente com o filho com 

deficiência que demandava muita atenção e cuidado, e revendendo vários produtos para garantir 

o sustento da família, Dona Francisca não ia ao médico apesar de morar muito próximo do PMF 

onde era cadastrada desde 1996. “Eu passava a noite com o garoto, que ele não me deixava 

dormir, às vezes ele sentia alguma coisa e eu tava com ele ali perto né? Aí eu dava água, dava 

comida, dava… levava no banheiro tendeu? Botava no colo, que ele, ele já tava meio feito com 

25 anos mas eu boto ele no colo, ele ainda é um bebê.” Cuidava dos filhos, mas se esquecia de 

si. Sentia “as vezes uma tonteira, dor de cabeça, as vezes sentia um pouco de náusea mas 

achava que era normal, achava que era comida que tinha feito mal, não imaginava chegar no 

ponto que eu cheguei”.   

Dona Francisca disse que “sempre fui desligada com as coisas de saúde, me preocupava 

com as coisas de casa, com o dia a dia e com os filhos. Sentia dor de cabeça e tomava um 

remédio, sentia uma fraqueza e tomava uma vitamina, entendeu? Estava com um machucado 

comprava um antibiótico por conta própria. Mas passar pelo médico mesmo, eu quase não ia, 

só levava o garoto mesmo”. 

Relatou que o médico, “eles vinham de vez em quando. Minha filha ia lá, chamava ele, 

ele vinha aqui, examinava o garoto, passava o remédio pra ele dava o remédio pra ele, às vezes 

o antibiótico, tava com uma inflamação às vezes no dente, uma vitamina, um xarope pra tosse… 

sabe, ele dava aqui em casa pro garoto, passava aí e dava, tirava às vezes a pressão do garoto, 

uma vacina, dava no garoto, também dava em mim também porque eu cuido do garoto né? 

Dava vacina em mim, dava vacina no garoto. Só isso, mais nada, até por que é muito ocupado, 
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tem muita pessoa pra ele... As vezes só tá ele sozinho. As vezes a enfermeira, uma vez ou outra 

assim ela vem, mas é muito difícil ela vir aqui em casa. Viram aqui umas duas vezes, ou foi 

três.  

Numa dessas visitas, em 2016, ela se queixou de cansaço, dor de cabeça e dor nas pernas. 

“A última vez que eles tiveram aqui eles tiraram minha pressão, só depois que ele tirou minha 

pressão da cabeça que ficou, que eu fiquei sabendo que a pressão tava começando a ficar alta 

né”, contou Dona Francisca. Então o médico foi até sua casa e prescreveu medicação anti-

hipertensiva. “Mas com a lida da casa tinha dia que tomava, dia que não tomava. A minha vida 

era muito corrida aqui em casa. Eu vendia Hermes. Eu fazia artesanato. Eu fazia o serviço da 

casa todo, tendeu?  

Mesmo o médico tendo pedido para ela ir a uma consulta na unidade ela disse que “como 

sempre doutora, eu, quando tinha tempo de sair de casa sabe?”  E assim foi até que, no final 

de 2017, se sentiu muito mal. Sua filha queria levá-la para o hospital, mas ela disse com voz 

embargada que só ia em último caso porque não gostava de hospital.  Apesar da insistência da 

filha a relutância da Dona Francisca foi tão maior que ela acabou ficando em casa e melhorando 

os sintomas que estava sentindo. Alguns meses mais tarde, mais precisamente em 17 de abril 

de 2018 começou a sentir uma moleza. “Estava fazendo a areazinha aqui, aí um rapaz falou 

que eu estava com a boca meio estranha” relata Dona Francisca que responde ao rapaz que era 

assim mesmo. “Mas eu não tinha olhado no espelho e nem nada. Estava assim meio esquisita, 

mas achava que era normal” disse suspirando. 

Quando seu filho mais velho chegou à noite, percebeu a boca torta da mãe que só aí foi 

olhar no espelho. Novamente o filho insistiu para levá-la ao médico, mas ela só concordou em 

ir após a chegada do outro filho, que estava na escola, para não deixar o filho com deficiência 

sozinho. Chegando na unidade de emergência da Região 01 a pressão estava muito alta, a 

enfermeira aferiu duas vezes e a máxima estava em 210 mmHg. Chamaram logo o médico. 

Dona Francisca só dizia “eu tenho um filho deficiente em casa precisando de mim, não me 

interna não” demonstrando toda sua preocupação em deixar o filho e sem saber realmente o 

que estava acontecendo com ela. Foi medicada por três vezes durante o período em que lá esteve 

até as duas horas da madrugada quando foi liberada para casa e quando “só deram a receita, 

não fizeram encaminhamento, não fizeram exame, não fizeram nada”. A pressão havia 

abaixado, porém tudo que ela tinha feito antes de ir para o hospital, tomado banho, trocado de 

roupa e dado jantar para o filho com deficiência, ela já não conseguia fazer mais. “Quando eu 

voltei a perna já estava toda paralisada, o braço” relatou com voz embargada.  
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Na manhã seguinte, além de não mexer o lado esquerdo do corpo, estava com 

dificuldade na fala, para comer e “aí fui para a cadeira de rodas que era do garoto, que eu 

ganhei. Aí foi um desespero, sofri que nem imagina. Um desespero muito grande sabe? Eles 

ficaram sem chão. O mais novo chegou na minha casa dizendo “mãe, você era base da casa, 

mas depois que você ficou doente você acabou. Parece que tudo desabou em cima da gente, 

tendeu? Porque me ver desse jeito, sem poder andar, nem falava direito. Queria falar as coisas, 

saia tudo enrolado a voz” contou Dona Francisca. Então seu filho mais velho e sua filha a 

levaram até o PMF onde o médico viu a receita médica do hospital e forneceu as medicações, 

as quais são as mesmas que sua filha vai buscar todos os meses até hoje. Quando se queixou da 

boca torta para o médico ele disse “tem problema não, faz uma massagem que volta para o 

lugar. Eu comecei fazendo,” falou Dona Francisca.  Apesar de estar com o lado esquerdo 

paralisado e de não conseguir andar “ele não falou nada não, não passou receita, não passou 

nada. Ele só falou que eu tinha que fazer uma massagem no rosto para desentortar a boca e 

depois ia procurar a fisioterapia para poder andar, só isso.” 

Neste momento sua filha Amanda entrou no cômodo onde estávamos e contou que “ano 

passado, a minha sogra estava fazendo fisioterapia em Itaipu, minha falecida sogra. Então, eu 

conheci a equipe de lá e quando falaram que o encaminhamento era para Itaipu eu peguei do 

postinho e levei em mãos lá. O médico do PMF “deu o encaminhamento, só que por demorar 

muito, eu peguei em mãos e levei pessoalmente para eles. Quando eu entreguei em mãos, foi 

dentro de uns 15 dias e encaminharam ela para a clínica. Foi por isso que ela chegou rápido 

na clínica porque se fosse pelo postinho, ia demorar”. Minha filha “que resolvia essas coisas 

para mim porque na verdade eu não tinha nem noção de como era as coisas e o que tinha que 

fazer” contou Dona Francisca. 

Além do encaminhamento para fisioterapia, Dona Francisca também foi encaminhada 

para a neurologia e disse que “só na primeira vez que fui lá, que ela passou os exames e eu fiz 

primeiro o de sangue e o de urina para poder começar a fisioterapia na clínica. Depois, com 

o passar do tempo, conseguir fazer o do cérebro e até hoje não consegui fazer o do tórax. Meu 

filho levou no largo da batalha porque a tia da esposa dele é enfermeira chefe de lá da 

policlínica. Ele foi lá comigo e fizemos rápido de manhã os exames de sangue e de urina. Foram 

esses exames que eu levei para a clínica para começar a fisioterapia.” 

Dona Francisca chegou na atenção especializada em reabilitação acompanhada do seu 

filho mais velho, no dia 29 de maio de 2018 em uma cadeira de rodas, apresentando um quadro 

de hemiplegia esquerda, dificuldade na fala, na mastigação e na deglutição. Apresentava uma 



56 
 

 

deformidade no joelho direito, contralateral ao lado paralisado, devido a uma fratura antiga mal 

consolidada e muitas varizes nos membros inferiores. Disse que somente passou a tomar 

remédio para pressão corretamente depois que teve o AVC, que sentia muitas dores nas pernas 

e nos rins.  

Com a voz embargada Dona Francisca relatou que pensou, apesar de ser uma pessoa 

evangélica e nunca ter perdido a fé em Deus, “vou ficar de vez nessa cadeira de rodas”. Então 

contou que a médica do centro de reabilitação afirmou que ela voltaria a andar, o que era seu 

sonho para poder continuar cuidando do filho e da casa. “Eu senti que Deus usou a boca dela 

para falar comigo. “A senhora vai andar”, e não é que eu andei mesmo. Tô em pé!” relatou 

Dona Francisca. Saiu da consulta com um relatório do plano terapêutico para ser entregue ao 

médico assistente, orientações sobre o seu quadro e uma medicação para aliviar a dor nas 

pernas. 

Assim Dona Francisca iniciou seu tratamento de reabilitação composto por 

atendimentos na fisioterapia, na terapia ocupacional e na fonoaudiologia duas vezes na semana, 

sendo a princípio levada de Uber acompanhada pelo filho e após uns 45 dias pelo programa do 

Ponto a Ponto. Dona Francisca foi evoluindo muito bem, estava sempre motivada, 

principalmente porque recomeçou a fazer o que mais gostava, artesanato.  

Três meses após ter iniciado seu tratamento, devido a problemas familiares, apresentou 

um quadro depressivo leve sendo inserida na psicologia e evoluindo satisfatoriamente. “Tem 

dia que eu tô assim meio estranha, aí eu meto a cara no artesanato e começo a fazer. Faço um 

monte! Se eu pudesse fazia tudo que eu vejo no youtube. Aí eu faço e ainda levo um pouco lá 

pra clínica, mostro pras meninas lá. Agora eu não deixo mais lá senão eu vou fazer um depósito 

lá(risos) de tanta coisa que leva vai acabar fazendo depósito, né? Ai não tem espaço lá, aí as 

vezes eu levo e trago de volta pra casa.” 

Começou e não parou mais. Cada dia levava um artesanato diferente, para presentear os 

profissionais e outros pacientes com os quais fez amizade. Nas terapias ajudava motivando aos 

pacientes novos que entravam, sempre relatando seus avanços. A dificuldade para andar ainda 

era um problema por causa da deformidade do joelho contralateral ao lado comprometido, pois 

sentia dor quando forçava muito o peso do corpo nele. Mas da cadeira de rodas evoluiu para o 

andador e depois para as muletas. Assim já conseguia também cozinhar, que era outra atividade 

que gostava de realizar.  

Num momento emocionado Dona Francisca disse que seus filhos “bem ou mal eles me 

ajudaram muito, e tão me ajudando até hoje. Meu filho começou me levando de carro, pra fazer 
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terapia, porque se fosse pra esperar o ponto a ponto, até esperar o ponto a ponto 

começar...Apareceu ó, já não tava nem andando né, meu filho começou me levando sabe? Me 

levando, meu filho mais velho. Levava duas vezes na semana lá pra clínica pra fazer 

fisioterapia. A minha filha morava nessa época com o marido dela, vinha aqui pra casa ajudar. 

Fazia comida, lavava roupa, lavava louça, me ajudava, meu filho também, o mais novo, me 

ajudava a me levar pro banheiro pra dar banho sabe? Eu tomava banho, me ajudava a botar 

roupa”.  

Apesar das orientações da necessidade de manter um controle adequado da pressão 

arterial Dona Francisca continuou sem frequentar o PMF. O seu tratamento da hipertensão 

continuou sendo os remédios prescritos pelo médico que a atendeu na emergência no dia do 

AVC e as verificações da pressão antes das terapias. Relatou que a demanda no posto era muito 

grande, que a equipe era muito ocupada e que o doutor também era uma pessoa idosa, de 

cabelinho branquinho. “Ele é muito eficiente também, mas aí é muita gente para ele atender, 

né?! Muito adulto, muita criança, pessoas idosas. Todo mundo vai lá e é aquela correria 

danada, mas é uma pessoa boa, uma pessoa legal também. Muito legal ele!”   

Disse que sua filha ia no posto pegar “só o medicamento lá porque não posso comprar, 

é caro, então eu pego todo o remédio lá, levo a receita do médico e pego tudo e tomo em casa.”  

Apesar de ainda não frequentar o PMF Dona Francisca agora toma os remédios: “tomo, 

religiosamente todo dia, não deixo de tomar porque não quero ficar doente de novo” e que se 

“eu tivesse feito assim há mais tempo, talvez eu não tinha passado pelo que eu passei, mas 

quando a gente, tudo é na vontade de Deus né, nós tem que passar por uma coisa não adianta. 

Como diz o provérbio né, a morte só prova desculpa. Quando a pessoa tem que passar, a pessoa 

passa mesmo, como por exemplo a sogra da minha filha, ela tomava religiosamente todo dia o 

remédio, não tô desmerecendo o remédio nem... nem medicamento nem o médico, você 

entendeu, até é pra gente fazer é procurar ele né pra poder se receitar com ele, quer dizer, ela 

tomava todo dia, às vezes o remédio ficou, não tava dando certo com ela, bem pra ela, ela foi 

lá trocou novamente e acabou morrendo, entendeu? Como disse mesmo, eu, foi o remédio, ao 

mesmo tempo não foi, porque Deus queria que eu passasse por isso, me permitiu que eu 

passasse por isso, que eu tinha que passar por isso entendeu? pra provar minha fé, minha 

confiança nele, mas eu, mas eu escapei. Como diz o provérbio, escapei fedendo né? Falou rindo 

Dona Francisca. 

Relatou também que viu na televisão que para pressão alta “tem que tomar o remédio, 

que, sei lá, beber muito líquido, muita água, assim né... e tomar o remédio, fazer o tratamento 
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né, fazer exercício, bastante exercício né, pra poder não voltar... ficar de novo como tá, voltar 

a ficar novamente do jeito que tava né. E aí, eu procuro fazer né, sempre que posso em casa 

aqui eu faço algum exercício em casa, além de exercícios que eu faço lá na clínica, eu faço de 

vez em quando aqui em casa. Faço todo dia porque a minha luta é grande, eu lavo roupa, eu 

faço comida, eu chego em casa agora que eu tô fazendo minhas coisas, eu só não faço faxina 

na casa, mas eu venho aqui, eu subo aqui, boto roupa no tanquinho, ligo o tanquinho, vou abrir 

o portão, fui abrir o portão pra vocês... dou comida pro garoto... só não dou banho nele porque 

eu não aguento.” 

 

E continuou “o medicamento tem muita importância na vida da gente, entendeu? A 

gente tem que tomar o medicamento tanto que eu tô tomando até agora por que Deus não gosta 

de ser tentado né? Deus gosta de ser provado. Não é porque a gente tem Deus na nossa vida 

que a gente vai tentar ele. Cheio de médico no mundo, é pra na hora que a gente precisar é pra 

gente procurar não é verdade? O que é pra Deus fazer Deus faz, o que é pro médico fazer, ele 

faz. O remédio ajuda né, o remédio é importante também… Primeiramente Deus, abaixo de 

Deus o remédio né. E também a pessoa procura um lugar que é eficiente, que trata a pessoa 

direito né, cuida da pessoa com carinho, com respeito, com dedicação, isso ajuda muito a 

melhora do paciente né? Quer dizer, enquanto você tá ali, naquele lugar, enquanto… nem que 

você toma o remédio, mas você tá sendo, sei lá, mal-tratado lá, aquilo não ajuda em nada, vai 

piorar cada vez mais. Mas com remédio, primeiramente Deus, o remédio e o carinho, o respeito, 

a dedicação, a pessoa, a tendência é melhorar cada vez mais, né? Cada vez mais a pessoa 

melhorar. Tanto que quando um paciente tá muito debilitado e quando ele tem tá tomando o 

remédio ali e quando tem uma pessoa que tá com outro né, dando muito carinho pra aquela 

pessoa ali, aquela pessoa, a tendência daquela pessoa é melhorar cada vez mais, não é?  

Após quase um ano de tratamento eu já “tomo banho sozinha, troco de roupa sozinha, 

se tem alguma pessoa assim, me chamando no portão eu vou, enfim, e faço meus artesanatos” 

falou orgulhosa e feliz. 

Ao final de mais de uma hora em companhia de Dona Francisca ouvindo sua história, 

vendo e sendo presenteadas com seus artesanatos que nos mostrou com muita alegria, nos 

despedimos agradecendo a ela e aos filhos, que volta e meia apareciam no recinto, pela acolhida, 

pela atenção, pelo tempo dispensado e pela entrevista. Dona Francisca então falou emocionada 

“eu fico feliz em ter ajudado, sabe? Porque as pessoas me ajudam também, eles me ajudam 

tanto, entendeu? Então é dando que se recebe! É uma troca! A gente recebe e a gente dá!” 
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4.3. NARRATIVA  2 

 

Numa quarta-feira à tarde de tempo nublado saímos, do módulo do PMF, eu e a ACS 

para entrevistar o segundo paciente da pesquisa. A entrevista levou algum tempo para ser 

agendada porque a ACS estava de férias e a enfermeira do módulo precisava confirmar se o 

paciente estava mesmo em tratamento de reabilitação por ter tido um AVC. Após esta 

confirmação ficou combinado com a esposa do paciente que iríamos até sua casa no dia 8 de 

maio, porém naquele dia choveu muito ficando marcado para a quarta-feira seguinte, dia 15 de 

maio de 2019.  

A casa do paciente ficava aproximadamente a uns 300 metros do módulo do PMF, 

saindo da rua principal e virando logo na primeira rua à direita. Era pequenina e ficava à 

esquerda da rua, que era asfaltada, bem coladinha nas casas vizinhas de ambos os lados.  

A ACS chamou pelo nome do paciente que respondeu resmungando pouco depois com 

uma voz baixa perguntando quem era. Ninguém veio nos receber.  A ACS enfiou a mão pelo 

buraco do portão de ferro abrindo-o sem dificuldade. Eu estava morrendo de medo, não sabia 

se tinha cachorro na casa pois ouvia latidos, mas não sabia de onde eram pois o muro não 

permitia nossa visão da pequena varanda coberta com telha de amianto.  

Na varanda estava, bem no canto, a porta que dava na sala pintada de verde, até bem 

alegre, com chão de cimento liso encerado de vermelho, onde estava nosso paciente sentado 

em sua cama. Sr. José, homem franzino de 60 anos, pele castigada pelo sol devido a sua 

profissão de motorista de caminhão, tinha uma fisionomia fechada e uma hemiplegia esquerda 

como sequela de um AVC. A princípio disse que não sabia o porquê de estarmos ali, a esposa 

havia saído e ele estava sozinho. Foi até mesmo um pouco rude, fazendo-me pensar em desistir 

de realizar a entrevista naquele dia. Entretanto fui puxando conversa aproveitando seu sotaque 

um pouco diferente do nosso, perguntando de onde era, como era a sua cidade, até que ele nos 

convidou a sentar.  

A ACS prontamente sentou-se numa poltrona ao lado da cama e de frente para a 

televisão que estava ligada. Só me restou o banco de plástico aonde estava o prato de comida 

vazio que a esposa havia deixado para o Sr. José almoçar, o qual tirei e coloquei ao lado da TV. 

Ele fez uma cara meio feia, mas me sentei no banco assim mesmo ao seu lado.  

Comecei apresentando-me com mais detalhes, explicando qual o motivo de estar ali, 

falando sobre os objetivos da pesquisa. Foi aí que ele demonstrou interesse: pelos objetivos da 
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pesquisa!  Prontamente decidiu assinar o termo de consentimento na esperança de melhoria 

para outras pessoas com problemas semelhantes ao dele. 

Era um homem rude, como disse franzino, mas de musculatura forte devido ao trabalho 

pesado que sempre realizou, natural de Chave de Santa Maria no interior do Estado do Rio de 

Janeiro. Tinha um filho de 30 anos e morava com sua esposa naquela casa muito simples, mas 

muito limpa. Estavam juntos há quase trinta anos, após ambos já terem sido casados e seus 

filhos serem dos relacionamentos anteriores.  A sua esposa tinha uma filha e um filho que 

morava num hospital psiquiátrico por ter problemas mentais. A filha era casada e morava em 

Jaconé. O filho do Sr. José morava em Campos dos Goytacases onde todos moravam 

anteriormente a vinda para Niterói. 

Após o Sr. José ter contado um pouco sobre seu contexto familiar, quebrando o ambiente 

meio hostil, começamos a entrevista. Só para lembrar, a ACS continuava assistindo entretida a 

televisão que me atrapalhava devido ao som alto. Então pedi muito gentilmente ao Sr. José se 

eu poderia diminuir um pouco o volume por causa da gravação, o que ele concordou sem 

colocar objeção. Não poderia pedir para desligar pois corria o risco de quebrar a relação que 

estava começando a ser construída. 

Sr. José contou que há vinte e poucos anos atrás “fumava 2 maços de hollywood 

vermelho por dia. Não tomava nada. Dirigia para trabalhar com madeira, saco de peso né, 

madeireira, eu tinha caminhão. Enfartei com um caminhão cheio de madeira. Começou a doer, 

comecei a fazer assim, fazendo assim”, demonstrando com a mão direita em movimentos 

circulares no peito “com a boca seca, doendo, doendo, doendo” falou aumentando a entonação 

da voz, “a dor, a dor..., quando cheguei na madeireira parei o caminhão e não aguentava mais 

andar. Tomei 4 Dorico de uma vez só, tomei. Aí tomei água e a dor não melhorava. Quando 

cheguei em frente ao motel status comecei a vomitar aquele monte de água que eu bebi. Cheguei 

ali no médico, quando cheguei só escutei o desfibrilador, fez “VAPT”, deu aquela porrada, 

chegou a subir assim” fazendo movimento de elevação dos braços demonstrando a intensidade 

do choque, “aí eu voltei. Aí eu pensei morri...  mas eu não morri não”, falou emocionado 

chorando. Tudo isto aconteceu numa clínica em Cabo Frio onde fez três pontes safenas e uma 

mamária um ano após este episódio. Disse que antes do infarto “não sabia nada, não sabia nem 

o que era pressão”. Que “pressão alta é falta de dinheiro. Eu tava sem dinheiro, devia ter”. 

Relatou que após o que aconteceu fez seu acompanhamento desde 1997, quando foi 

cadastrado, “sempre no médico de família. Tenho a primeira receita do médico de família aí. 
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O primeiro encaminhamento foi da doutora T., depois veio mais um monte de doutor, doutor 

bonzinho que morava ali, doutor bonzinho era aquele que é, tem a mãozinha assim”, 

demonstrando como era a mão do médico, “Doutor G., doutor...um monte de doutor." 

Entretanto, verificando seu prontuário na unidade do médico de família, havia relato de faltas à 

várias consultas agendadas, de busca ativa e de três encaminhamentos para o cardiologista entre 

os anos de 2002 e 2003 com relato de perda da consulta pelo Sr. José. 

Eles sempre “falaram que eu tinha que parar de fumar. Eu sentia dor de cabeça e 

pensava que era sinusite. Era normal pra mim a dor de cabeça. Tava com dor e fumava dois 

maços de cigarros por dia”. Até que aproximadamente um ano atrás, no dia 10 de maio, dia 

das mães, continuou Sr. José, “levantei de manhã, minha mulher ia lá pra casa do filho dela lá 

em Jaconé. Eu raspei a cabeça, a cabeça começou a arder e passei álcool na cabeça, pra 

queimar, que ela começou a arder, que eu raspei com gilete”, falou realizando movimentos 

circulares rápidos na cabeça. “Aí montei na bicicleta e fui lá no 415, lá no Cafubá. Cheguei lá 

no alto do morro com uma dor de cabeça, com uma dor de cabeça” aumentou a entonação da 

fala demonstrando aumento da intensidade da dor. “Aí nesse dia que doeu, aí eu enfiei a cabeça 

no gelo, dentro de um balde de gelo que tava assim ao meu lado, que o cara tinha feito 

churrasco tinha sobrado um saco de gelo, enfiei a cabeça no gelo pra parar de doer, acho que 

a minha sorte foi o gelo, senão eu tinha morrido. Enfiei dentro do gelo a cabeça. Acabei com 

o saco de gelo. Chegou queimar. Daqui a pouco a boca entortou, senti que tava dando esse 

negócio AVC”.  

Foi socorrido por uns amigos, “o Zé do pirão, Quinca que ele mora lá de graça... me 

botaram num carrinho de mão lá no alto, num carrinho de mão, ai eu desci o morro, o cara me 

botou num carro ai quando eu cheguei no hospital eu não vi nada, já tava desmaiado.” Quando 

acordou no hospital estava “com um canudo dentro do meu nariz e tava botando umas placas 

pretas saindo de dentro do meu nariz, ele dizia que era o cigarro... que tava saindo nicotina de 

dentro da minha cabeça” relatou Sr. José já com sua fisionomia transformada pela tristeza. “Aí 

eu já não andava mais, com um lado tudo parado”, mostrou o lado esquerdo do corpo, “esse 

lado aqui tá meio ruim ainda. Não anda mais..., tá ruim, o resto foi só abraço”, e realizou gesto 

de não haver coisa alguma a ser feita.  

Após ser atendido na unidade de emergência da Região 01 foi transferido para outro 

hospital onde ficou internado por três dias. Neste hospital, contou rindo que, “xingava todo 

mundo lá. Eu não fiquei com defeito na boca não, eu não perdi o sentido não”. Conseguia falar, 

engolir, comer. “Comia… comia um balde, se desse” falou rindo 
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Sr. José nos três dias de internação no hospital brigou com todos os profissionais, estava 

muito irritado pela sua condição. Mandava todo mundo sair de perto dele porque não estava 

aguentando “o negócio de trocar fralda. Ficava aquele enrolo de nego não ia trocar, aí você 

ficava fazendo as coisas na fralda, ficava xingando eles, ai daqui a pouco eu me aborrecia.”  

Teve até um dia que foi um médico lá “que falou que meu nome não era José Freitas., era José 

Ferrado”, contou rindo. Também “foi uma menina lá, conhecida lá, ela olhou só, que era a 

fisioterapia, fez nada e foi embora. Falou que eu tava ferrado, que eu tinha que fazer 

fisioterapia que eu ia ficar bom, que eu não ia ficar… que eu ia me recuperar, mas ai eu ia 

ficar um ano fazendo fisioterapia. Um ano já vai fazer já.” 

E rindo continuou “me arrancaram o meu bigode, que era a minha elite. Fui fazer 

minha barba lá, apertaram e arrancaram um pedaço, aí disse “agora você corta o resto.” O 

riso da fala era para disfarçar a sua tristeza. Já não conseguia mover seu lado esquerdo e ainda 

teve que tirar seu bigode que tanto gostava.  

Segundo ele realizou exames da cabeça no hospital, mas que não se esqueceu de nada. 

Disse orgulhoso que se lembrava de acontecimentos de mais de 50 anos atrás. Os exames foram 

guardados pela esposa e pela enteada cujo marido foi buscá-lo de carro no dia da alta quando 

recebeu um encaminhamento para fisioterapia. 

Sr. José saiu do hospital já conseguindo ficar sentado, porém devido ao pouco equilíbrio 

do tronco ainda caía para trás. Chegando em casa havia uma cadeira de rodas esperando por 

ele, entretanto no período inicial em que estava na cama, que não se movimentava sozinho e 

usava fralda, foi cuidado pela sua esposa e sua enteada que davam banho e comida na boca. A 

cama foi trazida para a sala, por opção sua, para não atrapalhar a esposa durante a noite. Quando 

começou a se firmar sozinho e deixou a fralda, sua esposa, que chegou em casa durante a 

entrevista, relatou que aí “eu fiquei sozinha, com Deus. E cuidei, graças a Deus, tá aí bem 

cuidadinho, não falta nada, nem remédio, nem nada, mas só que ele é muito nervoso, não fica 

calmo”. 

Sr. José conseguiu iniciar a fisioterapia há cinco meses numa ONG na região que 

realizava atendimentos na área de reabilitação física. Essa ONG não fazia parte da rede de saúde 

do município, era um grupo, principalmente de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que 

atendia em uma residência pacientes com baixa condição socioeconômica. 

Lá Sr. José realizava “exercício...massagem, alongamento, massagem, umas três vezes 

por semana. Uma hora e meia por semana... de fisioterapia”. Para sua mão não fazia terapia 
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ocupacional porque “eu também sou meio relaxado. Essa bola pequena de borracha que eles 

me deram, eu não consigo, eu não tenho força pra apertar ela, a bola é muito dura”. Disse que 

recebia orientação para fazer exercício em casa, “tem que fazer exercício. A única coisa que 

eles mandam fazer é exercício. O negócio é que eu tô fazendo é de graça, eu não tô com dinheiro 

pra pagar... coitado... não tenho condições de pagar nada... eu não posso exigir né. A única 

fisioterapia lá, eles trata com choque, aquele aparelho de choque, estimula certinho... lá são 

fisioterapeutas mesmo, é uma clínica mesmo. Eles procuram saber quanto você ganha, sua 

renda. Lá é pra uma pessoa que não tem condições, é popular mesmo. E procura saber quanto 

você ganha por mês, qual é o seu grau de situação pra saber, se tiver mais que um salário tem 

que pagar, não é de graça não”. 

Encontrou esta ONG porque  sua esposa “conversando sempre com as pessoas por 

causa do problema dele, aquele senhor M., que deu AVC também, que vive de bengala, 

conversando com ele, falando dos problemas, que tava difícil pra mim, que eu cuido dele 

sozinha e Deus, disse: tem um lugar muito bom que eu faço e as pessoas vai lá, só faz as visitas 

nas casas das pessoas e tá tudo certo, tô fazendo lá”. Então a Sra. Madalena pegou o endereço 

da ONG, entregou para a filha e para o genro “que conversou lá com o pessoal e conseguiu que 

foi uma maravilha”.  

Sobre o encaminhamento do hospital feito para a fisioterapia foi entregue no médico de 

família. A Sra. Madalena disse que “entregamos mas ia demorar muito tempo, ia enrolar, 

enrolar, enrolar e ia pra Itaipu, voltar. Aí como é que eu tava, nesta vida sozinha e Deus 

cuidando dele?” Sr. José, algo irritado, com a voz firme, disse que não sabia se o 

encaminhamento havia sido feito pois “não chegou na minha mão, então não posso dizer que 

foi feito.” Contou que também encaminharam para o neurologista, “que disseram que iriam 

encaminhar”, mas não recebeu o papel. Excluindo os encaminhamentos anteriores feitos para 

o cardiologista entre os anos de 2002 e 2003, não havia mais nenhum outro encaminhamento 

descrito no prontuário. 

Quando chegou na ONG há cinco meses Sr. José não andava, agora já conseguia com 

muleta, mas “só falta ter o controle, tô sem um pouco de controle motor. Eu não posso virar 

rápido, se eu virar de repente...ô”. Lá os profissionais “são qualificados, são bons a beça. E 

não dão esperança de cura, eles falam mesmo que isso aqui é muito difícil voltar ao normal...  

mas isso eu já sei, já procurei pesquisar. Eu já tô mais tranquilo com... o que me empata mais 

é isso aqui, eu quero ficar bom dessa mão aqui, eu quero conseguir segurar as coisas”. 
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Emocionado com o decorrer da conversa, Sr. José falou que “tenho tudo de ruim...” e 

começou a chorar. Disse que também era diabético, mas que “agora tô querendo controlar”. 

Vou sempre ao posto “eu e a velha com a bengala. A gente agarra nela e leva comigo”, fazer 

o acompanhamento da diabetes porque o da pressão é feito na fisioterapia onde medem sempre, 

e onde por duas vezes não pude fazer os exercícios por estar muito baixa, “quando ela abaixa 

eu sei. Aí me dá aquele cansaço”, disse Sr. José. 

De seis em seis meses vai no médico de família “pra medir a pressão”. Lá “são muitas 

pessoas boas, pessoas conhecidas, mas o atendimento é péssimo. Você chega de manhã pra 

medir uma glicemia você leva uma hora e meia sentado do lado de fora esperando medir 

glicemia. Eu fico doze horas em jejum para medir glicemia, poxa! Eles são meu amigo, a 

médica é muito legal, mas...” Quando “você precisa de um médico, você tem que ir lá no 

hospital”.   

Apesar da fala muito contundente, Sr. José seguia a receita dada pelo médico de família 

onde também pegava seus remédios. A doutora Sônia “bota no coisa, aí quando ela diz que eu 

tenho que beber eu bebo...  diabetes 3 vezes por dia. Sinvastatina só na hora de deitar, o besilato 

de anlodipino é de manhã, eu só tomo dois de manhã, não tomo mais não”. 

Eu me permiti colocar no papel uma fala do Sr. José que me deixou muito emocionada, 

triste, indignada, não sei definir exatamente pois não me ocorreram palavras adequadas para o 

misto de sentimentos que vivenciei e sinto quando relembro daquele momento. Sr. José durante 

relato sobre o cuidado que recebeu e que recebia até hoje, disse “se melhorar estraga... pra 

mim, como pobre, tá bom a beça. Tá bom... minha família que... olha, com todas as pessoas, 

aqui na minha casa, como pobre, me cuidaram muito bem, nunca faltou nada, entendeu? E a 

minha enteada... é alguma coisa que eu também sou meio ranzinza, meio nojento... meio não, 

sou nojento “interado” mesmo, sou muito problemático. Eu reconheço isso. Mas eu sei que 

você fica muito preso num lugar só e você se sente acuado, entendeu? E eu que era acostumado 

a fazer isso...”  Então começou a chorar muito. “Tudo eu choro... Desculpa aí”. O choro era 

muito sentido, vinha do fundo do seu coração. A perda da sua funcionalidade, da sua 

independência, afetou profundamente o Sr. José e a mim pelo fato dele dizer que por ser pobre 

estava bom o cuidado recebido. Tive que segurar para não chorar junto com ele.  

Ainda havia mais um problema, Sr. José não conseguia resolver o recebimento do seu 

benefício pelo INSS. Ciclo mais do que vicioso que infelizmente nos deparamos com 
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frequência. Sem reabilitação adequada não há retorno da funcionalidade, não há reinclusão, 

readaptação funcional no trabalho.   

Logo após este período de choro contínuo, o Sr. José me comoveu ainda mais quando 

disse que “a saúde tem que melhorar, principalmente com os casos de AVC...”  E se voltando 

para a ACS disse “sabe aquele velhinho dali? Aquele que mora ali” apontando em direção 

algumas casas depois da dele do outro lado da rua.  “Se ela puder ir lá, no velhinho dali. Ele 

precisa de cuidado. A filha dele falou que se elas pudessem dá uma chegadinha lá para 

conversar com ela, que ela tá em casa”. Sr. José estava pedindo ajuda para um senhor vizinho 

com situação semelhante a sua e que ainda estava sem orientação alguma. A ACS não tinha 

conhecimento do caso apesar de trabalhar na região há mais de um ano. 

Já recomposto da emoção continuou “no meu caso, pra mim, eu vou ser honesto com 

você, não vai adiantar eu reclamar, eu sempre briguei, eu sempre fui polêmico com esses 

negócios. Eu gosto dum negócio que seja bom para todo mundo. Eles maltratam as pessoas 

que precisam, os deficientes, principalmente os doentes de AVC, cardíaco. Você vê! Andar em 

uma cadeira de rodas não é fácil...” E voltou a chorar... Então a esposa, para animá-lo, começou 

a contar as peripécias que ele fazia quando queria ir sozinho para a rua com sua muleta. Que 

quando ela se dava conta, ele já havia saído e ela tinha que largar tudo para ir atrás pois a perna 

dele tinha uns movimentos involuntários que faziam com que ele caísse. “Deus me livre e 

guarda a perna dá um chutinho e escabufa por lá, aí como é que eu fico?” disse a Sra. 

Madalena. 

Sr. José não era de muita fala e após a emoção vivenciada por ambos não havia mais 

condições de continuar a entrevista e também tudo já havia sido dito. Ao agradecer Sr. José por 

ter nos recebido, pela paciência e pela colaboração, ele fez um último pedido “eu só ia pedir 

pra você ir ali, na casa da mulher”. Ele sabia o quê o outro senhor poderia estar passando. 

Entretanto não foi possível ir até aquela casa devido ao horário da ACS. 

Assim naquela tarde onde fui recebida por um senhor fechado, rude, saí com a imagem 

de um senhor que se permitiu demonstrar seus sentimentos frente a uma pessoa que nunca havia 

visto, possibilitando reflexões a partir de sua história. As primeiras delas: que não devemos nos 

influenciar pela primeira impressão e que não devemos desistir ao primeiro obstáculo. E 

também que ainda há muito que se fazer na área da saúde para as pessoas com incapacidades. 
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4.4. NARRATIVA 3 

 

Dia 20 de maio de 2019, uma segunda-feira de tempo nublado. Recebi Sr. Silvio no 

consultório do centro de reabilitação onde ele realizava seu tratamento. Foi o único paciente 

entrevistado fora de domicílio, o que me deixava um pouco incomodada por dois motivos. 

Primeiro porque gostava de ver o ambiente onde o paciente morava, segundo pela possibilidade 

dele me ver como a médica responsável pela sua reabilitação e misturar a minha posição de 

profissional de assistência com a função de pesquisadora. Assim, para que me sentisse mais 

confortável, a posição das cadeiras e da mesa no consultório foi modificada, não usei meu 

uniforme e tampouco me envolvi com problema algum da instituição antes de realizar a 

entrevista. Foi preciso preparo psicológico para conseguir o afastamento do meu papel no local.  

A entrevista foi no centro de reabilitação porque ele e sua esposa disseram que seria 

mais fácil para mim. Sabia que moravam sozinhos em uma casa muito grande, de dois 

pavimentos, na região da avenida central, divisa entre Piratininga e Itaipú. Eram cadastrados na 

unidade do PMF 02 a qual foi por muitos anos uma UBS, o que fazia com que população local 

ainda não estivesse acostumada com a mudança. Realmente não sabia o real motivo da escolha 

deles, mas havia que respeitar. 

Sr. Silvio chegou, como de costume, acompanhado por sua esposa, dona Helena, que 

dirigia o carro antes do horário marcado. Isto sempre acontecia. Eles chegavam sempre antes 

do horário dos atendimentos para ficar conversando com os outros pacientes e com as meninas 

da recepção. Diziam que ali se distraíam. Eu, mesmo de longe, ouvia quando chegavam já que 

dona Helena falava muito alto, era professora aposentada.  

Naquele dia foi feita uma modificação nos horários de atendimento para que ele pudesse 

participar da pesquisa, fato que o deixou animado, pois disse que estaria sendo útil. Fui até a 

varanda da entrada recebê-los e entramos juntos. Dona Helena preferiu ficar na varanda 

conversando com seu irmão. Ah! Por sinal essa foi uma das várias coincidências e casos que 

sempre aconteciam. Era fala constante da equipe, “isso é coisa que só acontece aqui”. Os 

pacientes de acordo com a melhora funcional passavam a fazer pizza, artesanatos, bolos e 

vendiam para os outros pacientes. Uma delas conseguiu desta maneira pagar uma academia 

para realizar a manutenção do seu quadro de dor crônica após alta. Chegavam muito antes dos 

atendimentos, ficavam pelo jardim, embaixo da árvore, no varandão aonde eram realizados 

eventos e oficinas, traziam a família para ver onde faziam o tratamento, e quando digo família, 

era realmente família, avós, primos, filhos, tios, cachorro. Queriam ver tudo, lógico que não era 
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permitido, somente o acompanhante dos pacientes podia e devia estar presente ao tratamento. 

Todos pareciam literalmente estar em casa, gostavam de estar ali. Entretanto exigia um maior 

esforço da equipe para que a ordem se mantivesse. 

Como disse, dona Helena ficou na varanda com seu irmão, Sr. Mário, que era 

paraparético devido a uma sequela de Guillain-Barré e que havia iniciado seu tratamento há 

poucos meses. Este paciente foi um dos poucos que conseguiu iniciar o tratamento depois que 

o sistema do RESNIT ficou com problema por mais de três meses e não permitia que coisa 

alguma fosse realizada com os pacientes, o que foi motivo de uma discussão nossa com o gestor 

responsável.  Sr. Mário só conseguiu iniciar seu tratamento porque foi até a ouvidoria com um 

amigo que era da política. Então após um telefonema o sistema foi aberto para que ele fosse 

inserido no tratamento.  

Ele, Sr. Mário, e Sr. Silvio não se falavam há anos por divergências pessoais. Acabaram 

se encontrando no centro de reabilitação, por acaso ou destino, e começaram a se falar 

novamente. Ambos estavam em situação de vulnerabilidade, já não era mais tempo para rusgas. 

Dona Helena foi quem ficou muito feliz. 

Estávamos no consultório onde sentei-me na beirada da maca, que cortei os pés para 

ficar mais baixa e facilitar o acesso dos pacientes, e coloquei uma cadeira confortável para Sr. 

Silvio se sentar. A mesa ficou fora do contexto em que estávamos e onde coloquei umas pastas 

de prontuários em cima para ocupá-la. 

Sr. Silvio era um homem baixo, de pele e cabelos brancos, na verdade do que sobrou 

deles, pois era calvo. Tinha 69 anos, porém aparentava mais idade. Era formado em geociências, 

trabalhou como funcionário público, mas estava aposentado devido ao seu problema de saúde. 

Nasceu e sempre morou em Niterói, anteriormente em Icaraí e depois na Região 01 onde 

construiu a sua casa. Tinha dois filhos, um que morava em Niterói e outro que morava nos 

Estados Unidos da América, ambos casados. Sua esposa, dona Helena, era dois anos mais velha 

do que ele, professora aposentada, diabética e coronariopata. 

Após conversarmos sobre a pesquisa e a entrevista, Sr. Silvio concordou formalmente 

em participar e tentou assinar o termo de consentimento. Entretanto, a sequela que apresentava 

era uma hemiplegia direita e ele era dextro. Além disso, estava com o braço engessado pois 

havia fraturado pela segunda vez o rádio direito em menos de um ano. Sr. Silvio já andava sem 

auxílio, mas o piso da sua casa era todo de cerâmica e tinha uns gatos em casa, então o primeiro 

tombo aconteceu porque escorregou no piso molhado da casa e o outro porque tropeçou no 
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gato. Combinamos então de pedir à sua esposa para assinar no lugar dele, o que foi feito antes 

de iniciarmos a entrevista.  

Sr. Silvio, apesar de falar muito, apresentava uma dificuldade na fala, uma disartria, e 

um déficit na nomeação de objetos e de alguns nomes.  Como ele também havia preferido 

conversar sozinho, deixamos o auxílio de dona Helena para caso houvesse alguma necessidade 

de complementação. Ele começou dizendo que quando era mais jovem gostava muito de tomar 

sauna no Clube de Regatas Icaraí. Saía do trabalho e ia para o clube onde se encontrava com os 

amigos e tomava uma cerveja. “Neste clube havia sempre uma pessoa que verificava a pressão 

arterial”, então Sr. Silvio resolveu verificar a sua, a qual, para seu espanto estava alta. Eu “já 

era casado, tinha dois filhos e ela disse que eu tava com a pressão alta e tirou acho que três 

vezes e continuou alta. Foi através desse exame por conta própria que eu descobri e fui no 

médico”.  

O médico que Sr. Silvio procurou foi um amigo seu, doutor Sebastião, que “ele era 

médico de operação anal, ele era dono daquela clínica em Santa Rosa. O médico disse que eu 

estava com a pressão alta mesmo e essa pressão foi proveniente do acidente que meu filho teve, 

ele ficou entre a vida e a morte no hospital A.P. durante cinco meses, eu deveria ter uns 32 

anos”. Seu filho havia sofrido um grave acidente de carro, ficando em coma por muito tempo 

e isto havia abalado toda a família.  

Depois que confirmou a hipertensão, Sr. Silvio parou de tomar sauna e buscou o doutor 

Paulo que era médico particular, não por ser seu médico assistente, mas sim por trabalhar num 

consultório particular. Foi doutor Paulo, que era clínico geral, que o medicou pela primeira vez. 

Mas Sr. Silvio “não acompanhava sempre não, tanto é que eu não fui pra médico, eu tomava 

sempre o remédio”. 

  Há vinte anos atrás, Sr. Silvio dirigia seu carro em direção ao Rio de Janeiro com sua 

esposa quando começou a se sentir mal. Dona Helena então pegou a direção do carro e o levou 

para aonde “era o postinho ainda, em Piratininga. Não sei se a menina já era médica, ou ela 

era estudante de medicina, eu sei que ela me atendeu mal”. Disse que sua esposa “esculhambou 

a médica lá porque não tinha o atendimento que deveria ter, eu poderia ter morrido. Fiquei 5 

horas no soro, sem necessidade”. Sua pressão estava alta, apesar de já tomar anti-hipertensivo, 

mas o que mais preocupou dona Helena foi que colocaram soro glicosado no Sr. Silvio sem 

saber se ele era diabético.   



69 
 

 

Uma semana após este episódio, que ele disse ter sido “o primeiro sintoma, a primeira 

coisa, o primeiro aviso. Não tem jeito, aquilo foi um aviso”, ele e dona Helena viajaram para a 

casa do filho em Miami onde ficaram por mais de um mês. Naquela época era acompanhado 

por um cardiologista, doutor Colombo, o qual tinha uma clínica em Piratininga e que “sempre 

me dava orientações. Hoje ele é cardiologista da minha mulher porque ela é cardíaca e eu não 

sou, ele continua sendo meu amigo pessoal, gente boa”.  

Lá nos Estados Unidos, “o remédio acabou e só vende com receituário médico, não 

vendia o remédio e eu fiquei 2 ou 3 dias sem o remédio”. No dia da viagem de regresso “eu 

tava sentado na poltrona da casa do meu filho esperando para embarcar para o Brasil aí eu 

comecei a ver tudo de cabeça pra baixo, o teto no chão e o chão no teto e eu falei com minha 

mulher que não tava legal. A única coisa que lembro com certa lucidez foi o barulho da 

ambulância. Quando acordei perguntei onde eu estava aí minha mulher falou que eu estava no 

hospital em Miami”. 

Sr. Silvio ficou dez dias internado no hospital por causa de um AVC e ficou abismado 

com o atendimento que “foi excelente, até eu perguntei ao médico por que ele não vinha me 

ver, assim, te vejo no meu consultório monitorado, tava tudo monitorado, e a minha enfermeira 

que era italiana”. Disse que a comida era “pizza e cachorro quente (risos). Lá no Brasil é 

sopinha”. Dona Helena foi quem não gostou muito e disse que “desde o primeiro dia no 

hospital a gente levava comida pra ele, por que as comidas de lá não combinava muito com 

ele, com o temperamento dele, já que o Silvinho não come pizza, torta de pão com linguiça, ele 

não come isso, ele come arrozinho, batata cozida, ovinho cozido e caldinho de feijão. Se 

oferecer coisa que ele sabe que não vai fazer a digestão ele não come, ele é muito disciplinado”. 

No hospital, “depois de ter feito todos os exames pós o AVC o neurologista me liberou, 

eu tive que fazer uma série de procedimentos tinha que andar, voltar em linha reta, aí ele me 

liberou e eu voltei pra casa do meu filho, remarquei a passagem e voltei para o Brasil. Não 

andei nem um minuto de cadeira de rodas, andei normal, lógico que acompanhado da minha 

esposa”. 

Quando chegou ao Brasil Sr. Silvio foi atendido por uma médica que “ela era colega da 

minha cunhada, então foi na minha casa”. Depois passou a ser acompanhado pela neurologista 

doutora Natália e pelo cardiologista doutor Colombo. Dona Helena, por orientação médica, 

“correu atrás” de fisioterapia para Sr. Silvio que “ao invés de completar o curso, eu fiz só três 

meses e parei e falei: “tô legal”, não escrevia, mas lia, andava sozinho, achei que tava bom. 
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Ai, já tava aposentado do estado e do escritório aí eu larguei tudo e vim pra casa”. Dona 

Helena contou que como ela “ainda estava trabalhando não tinha quem levasse, então ele foi 

durante um tempo lá na reabilitação, durante um tempo ele foi, então, mas foi mais pelo 

problema da fala dele, por que a campanhia dele disparava, então ele falava muito alto, aí ele 

foi, fazia uns exercícios”. Disse também que “a mão direita ele nunca mais teve firmeza”.  

Mesmo depois do que aconteceu em Miami Sr. Silvio seguiu sua vida. Disse que sua 

“alimentação é a normal, que eu comia a vida toda, eu só gostava de tomar um whisky e tive 

que dar meus whisky todos, tinha mais de 40 garrafas e tive que dar tudo de presente para 

meus amigos. Eu não gostava de beber em casa, ia para um bar, tomava uma cervejinha, um 

chopp e parei porque bebida destilada eu não podia beber. O médico disse que eu podia tomar 

um pouquinho de cerveja ou chopp e vinho tinto ou seco, mas moderadamente, mas me lembro 

quando fui a Governador Valadares, eu sozinho tomei três garrafas de vinho tinto seco, sai 

para o hotel e falei para o motorista me deixar no hotel do outro lado da rua que eu pagava 

uma corrida normal, paguei e ele me deixou lá, só acordei no dia seguinte”.  

Sr. Silvio contou também que anteriormente ao AVC “eu já fumei, eu comecei a fumar 

já com 19 anos. Até os… 19 até os 30, aí parei. Aí parei de fumar. Fumava bastante, mais de 

dois maços, por dia. Hollywood”. Entretanto não parou por causa do AVC, parou antes por 

decisão própria contou ele. “Ah não quero mais fumar não. Não posso fumar mais, e não fumei. 

Ai meus amigos que tomavam chopp comigo à noite, jogava fumaça, fumava, jogava fumaça 

na cara, tragava, não quero fumar. Eu quero tomar um chopp, mas fumar não quero”. 

Vinte anos se passaram, Sr. Silvio tomava seus remédios pontualmente e ia 

regularmente ao seu médico, doutor Tales que era geriatra e clínico numa clínica em frente à 

rodoviária em Niterói pelo plano de saúde dos professores da sua esposa, quando no dia 02 de 

janeiro de 2018 teve seu segundo AVC. Dona Helena contou que no dia 31 de dezembro Sr. 

Silvio “comeu tudo que podia e que não podia e ainda bebeu cerveja, a noite ele tomou vinho”. 

Então no dia 02 “estava na casa da minha prima no aniversário do marido dela pra almoçar, 

não tinha tomado ainda nem minha primeira cerveja” quando disse que não estava se sentindo 

bem, “não sabia que tava tendo, mas sabia que tava passando mal, não tinha força nenhuma”. 

Foi levado para casa onde foi piorando e depois para o hospital A.T. em São Gonçalo onde “eu 

vi que eu tinha tido o AVC, um outro AVC, mais brando né, mas fiquei com mais sequelas que 

o anterior”. 
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Apesar de morar e estar em Niterói disse que foi para o A.T. “porque era o melhor lugar 

que tinha. Então foi lá pra atender, pra atender assim de emergência era lá. Aí eu fui pra lá. 

Lá eu fui muito bem atendido. Fiquei na enfermaria, fiquei dois dias, acho que fiquei dois dias. 

Dois ou três dias na enfermaria, muito bem atendido, tudo certinho, medicamento na hora 

certa...” Quando teve alta saiu sem andar e com encaminhamento para o neurologista e para a 

fisioterapia. Então dona Helena foi “no posto, no postinho, ai Dr. G. atendeu ele. Ele nem saiu 

do carro. Dr. G. foi no carro, me chamou lá dentro, e disse que ia encaminhar pra Regional aí 

nós viemos aqui, aí aqui fizemos um cadastro e ficamos aguardando a autorização para 

começar”. 

Dona Helena contou que chegar ao doutor G. “não foi difícil, por que eu conheço muita 

gente que trabalha lá, então todo mundo conhece, aí as pessoas pensam dos dois lados, né?! 

Quem tá passando a situação e quem tá cuidando, eu tenho 71 anos, então eu não sou nenhuma 

menina, apesar de eu me sentir, então, qualquer dificuldade, eu tinha que dar banho nele, eu 

tinha que fazer tudo com ele, o tempo todo eu ficava ali com medo de acontecer algum coisa, 

por que ele já não andava. “Eu quero ir no banheiro” eu levava na cadeira, “eu quero dormir” 

eu deixava na sala por que tinha mais espaço. Consegui chegar no postinho, o postinho, no 

primeiro dia que eu fui tive um atendimento nota 1000, eu sempre falo para todo mundo, 

Silvinho tem uma sorte, que Deus abençoou ele, por que onde ele chega ele é muito bem tratado, 

aí eu consegui que o Dr. G., fui saber o dia que ele atendia, ai soube que ele atendia numa 

quarta-feira, ai fui lá e ele me deu um papel, eu vim aqui e fiquei só aguardando a autorização 

para poder começar a fazer a fisioterapia aqui”. O encaminhamento foi feito no dia 19 de 

janeiro e no dia 31 de janeiro Sr. Silvio já estava sendo atendido. De acordo com dona Helena 

doutor G. era ortopedista, porém eu conhecia o doutor G. Ele era o fisioterapeuta da policlínica 

da região. O encaminhamento que estava no prontuário veio sem assinatura e sem carimbo do 

profissional solicitante, o que era frequente. As vezes vinha sem data também.  

Sr. Silvio disse que na reabilitação “no início eu tava ótimo, depois houve esse... eu tava 

uma maravilha! Já estava sendo bem encaminhado. Logo no início, na primeira equipe, quando 

fui fazer tava bem encaminhado, já tava me movimentando legal, já tava... Até quando eu caí 

na minha casa, aí quebrei, quando eu quebrei daqui a aqui né( mostrou o braço direito aonde 

sofreu fratura distal do rádio), aí eu tive meu primeiro acidente, aí desregulou”. A fratura fez 

com que ficasse com o braço engessado por uns dois meses o que acarretou uma regressão do 

quadro do equilíbrio e da funcionalidade da mão. Sr. Silvio com auxílio de dona Helena também 

realizava os exercícios em casa “as vezes eu repito, não é sempre, com certeza. Até com um 
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cano, eu faço assim, aqui eu com madeira, aí eu faço um cano vazado, meia grossura, vazado, 

eu faço em casa”.   

Durante este período da reabilitação Sr. Silvio realizou seus exames de rotina e foi 

diagnosticado com uma hérnia inguinal que “eu vou operar mas o meu médico, que é o Dr. 

Tales falou que não é hora não. Quando chegar na hora você vai operar, por enquanto vamos 

tratar aqui, a pressão, essas coisas, cuidar...  mas a hérnia inguinal ainda dá pra esperar”. 

Doutor Tales sabia que parar a reabilitação pela hérnia naquele momento acarretaria um 

prejuízo funcional maior pois havíamos discutido o caso do Sr. Silvio. Era um profissional 

acessível e também controlava a medicação da pressão arterial apesar do cardiologista 

assistente. Ele “teve sempre presente, ele é nota 1000” falou dona Helena sobre o Dr. Tales. 

Apesar de “no postinho só tomar vacina” e seu acompanhamento clínico ser realizado 

na rede privada, Sr. Silvio sempre que precisou de um atendimento de urgência buscou a rede 

pública de saúde onde disse que “sempre fui muito bem atendido, e se não fosse, eu reclamaria. 

Me desculpe o termo, eu empombaria pelo atendimento. Mas pelo contrário, eu dou sorte, nesse 

aspecto eu dou sorte, sou muito bem atendido. Pelo município, eu vou pelo município. Quando 

eu não vou no meu médico particular, me atendem muito bem, no devido lugar. Mas se não me 

atendessem também... se tiver que falar, eu falo. Tem pessoas que... eu não. Se não me tratar 

como devo ser tratado, eu vou responder. Da mesma maneira”. 

Dona Helena ratificou o que Sr. Silvio contou. O atendimento é muito bom! Muito bom! 

Eu vejo as coisas na televisão e pra mim é inacreditável, inacreditável. Que graças a Deus, eu 

sou uma pessoa que acredita muito em Deus, e eu sei que Deus é uma pessoa que está no 

comando da vida dele, porque do contrário, seria difícil. Eu falo pro rapaz que trabalha ali, 

você mandou ele para uma fisioterapia de primeiro mundo, por que aqui é uma clínica de 

primeiro mundo. Eu me sinto entrando aqui como eu me sentia entrando lá em Miami.” Tudo 

está funcionando, nada te assusta, as pessoas que chegam aqui eu só vejo sair melhor. Uma 

senhora que vinha de Campo Grande ou era Nova Iguaçu, ela passava a manhã toda viajando 

pra chegar aqui e fazer um atendimento de 1 hora, no dia que ela começou até o dia que ela 

terminou, o último dia que eu tive com ela, eu vi uma melhora tão grande que eu falo: “Isso 

não foi pelo SUS”, por que dinheiro não compra saúde, se comprasse o meu pai estava vivo. 

Não é dinheiro que compra saúde, é o atendimento que vocês dão, que é um atendimento muito 

bom, e lá no M.M. eu sinto a mesma coisa, eu não sei se é por que a gente tem idade, eu não 

sei, mas eu vejo todo mundo lá sendo bem atendido, você vê a alegria das pessoas trabalhando, 
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por que a gente não vai avaliar pelo que ganha, por que uma pessoa dessa pode ganhar bem e 

não trabalhar com vontade. O nosso sistema único de saúde eu acho que eu dei muita sorte!” 

Após mais de uma hora de conversa com muita disponibilidade do Sr. Silvio em 

participar, mesmo com sua disartria, e de dona Helena, agradeci a ambos a colaboração e nos 

despedimos naquela manhã. 

 

4.5. NARRATIVA 4 

 

Terça-feira, dia 28 de maio de 2019. Uma manhã de sol quente. Saímos eu e a técnica 

de enfermagem Maria, do PMF 03 da Região 01, em direção a casa do Sr. Aderbal Alves, mais 

conhecido como Sr. Alves. Já conhecia Maria há mais de dez anos quando trabalhamos juntas 

em uma unidade do PMF. Maria estava nesta outra unidade há dez anos. Cabe aqui destacar 

algumas particularidades desta unidade e da região aonde estávamos. 

O PMF 03 sempre contou somente uma equipe, que anteriormente era composta pelo 

médico e pela técnica de enfermagem, sendo depois incorporadas a enfermeira e duas ACS. 

Entretanto, naquele momento a equipe estava desfalcada pois a enfermeira estava de licença 

médica e estavam sem ACS há algum tempo. Localizava-se em um pequeno espaço composto 

por quatro salas ainda divididas em outros ambientes, em uma região de pescadores. Realmente 

era bastante pequeno, mas um local muito tranquilo para se trabalhar. Sua população adstrita 

apresentava características bem definidas pois era moradora de longa data, mas havia também 

uma outra parte composta por veranistas. O local era muito agradável, dentro de uma área de 

patrimônio histórico e ambiental. Muito verde, muita água. Mar, lagoa. Só dar uns 30 passos e 

já se estava na areia da praia. Realmente era muito bom estar ali, renovava as energias. 

A casa do Sr. Alves ficava a uns 200 metros, no máximo, do módulo. A rua era de chão, 

mas na região todas eram, exceto a via principal que era também a principal da Região 01. A 

casa tinha dois andares, com varanda em cima, em baixo e ficava no meio de um terreno 

gramado. Atrás da casa havia uma área com outra dependência para visitas e área de 

churrasqueira. De fora só víamos a parte de cima pois o muro era alto e o portão todo fechado 

de madeira. Escutava-se os cachorros que latiam muito quando alguém se aproximava. 

Chegando lá Maria tocou a campainha e a Sra. Célia nos atendeu pedindo que aguardássemos 

pois ia prender os cachorros que eram muito bravos. Os cães eram grandes e tinham pelo muito 

brilhoso e negro. Eram bem cuidados. 
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Dona Célia era uma mulher de estatura mediana, branca de cabelos pintados de preto 

que combinavam com seus olhos vivos, voz forte, firme e muito falante. Nos recebeu muito 

agradavelmente e nos direcionou até aonde estava Sr. Alves. A casa era grande, muito bem 

arrumada, sala em dois níveis, com um lavabo e uma escada que dava para o andar superior. 

Ao fundo uma ampla cozinha e uma copa que dava para uma pequena suíte aonde estava 

sentado na cama o Sr. Alves, de quem me aproximei e me apresentei. Ele então mostrou e 

ofereceu uma cadeira para eu me sentar. Sr. Alves na posição em que estava sentado não 

aparentava ter uma sequela de AVC. 

Começamos a conversar sobre o motivo da minha presença, sobre a pesquisa, seus 

objetivos e se ele aceitaria participar. Sr. Alves aceitou e assinou o termo de consentimento. 

Naquele momento a técnica Maria pediu licença para retornar ao módulo porque a médica havia 

ficado sozinha. Apesar de ser horário de campo da equipe, a unidade não podia ficar fechada e 

tampouco com só um profissional por muito tempo.  

Sr. Alves, 63 anos, alto, magro, de pele branca e cabelos grisalhos foi casado com dona 

Célia por muitos anos e tiveram duas filhas. Havia sido executivo de uma multinacional e por 

isso viajou por vários lugares do mundo. Dona Célia era oficial de justiça. Ambos eram bem 

articulados em suas falas. Moravam anteriormente em Icaraí até construírem a casa dos sonhos 

com quintal e churrasqueira perto da praia. “Minha saúde era muito boa. Eu praticava esporte, 

eu corria, eu caminhava. Só fazia exames de rotina anual, as revisões anuais, que a empresa 

exigia”. Entretanto “tinha aqueles hábitos também que são o contrário disso né. Vida noturna 

desregrada, bebia bastante... Fumei muito tempo”. Era boêmio e o muito tempo que fumou foi 

quase a vida toda. 

Tudo caminhava bem até o dia em que Sr. Alves decidiu ir para Fortaleza, no Ceará, 

morar com uma outra mulher. A situação ocasionou uma mágoa muito grande na família pois 

foram muitos anos de casamento. Entretanto, este outro relacionamento não durou muito tempo 

e Sr. Alves acabou perdendo o emprego e tendo que ir morar na casa de um amigo. 

Há mais de quatro anos atrás quando estava em Fortaleza “numa farmácia próxima de 

casa, num exame rotineiro de aferição de pressão, deu acima do padrão. Eu tinha um amigo 

que dividia o apartamento comigo que ele era hipertenso e diabético e ele vivia fazendo esses 

exames. E ele tinha um aparelho de pressão em casa e um aparelho de aferição de glicemia. 

Aí eu comecei a aparecer com umas manchas na canela aí ele falou: -- Isso aí é pré-diabetes. 

É bom você começar a aferir sua glicemia. Comecei a usar o aparelho dele, tanto de glicemia 
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quanto de pressão também, aí já fazia com uma certa frequência. E aí eu descobri que tava 

pré-diabético e que estava hipertenso”, contou Sr. Alves. 

Disse que “tinha um amigo, Dr. J.F.D., que ele é médico de uma unidade hospitalar lá 

em Fortaleza, ele é médico de uma emergência lá. Aí ele confirmou a pré-diabetes e a 

hipertensão arterial”. Dr. Dantas orientou-lhe com “relação a alimentação: – Oh, você come 

muito sal, segura o sal, para com tudo que tiver açúcar, tudo zero, tudo sem adição de açúcar, 

até no cafezinho você vai passar a usar adoçante. Ele ia com muita frequência, três vezes por 

semana nos visitar lá em casa, e ele tava sempre aferindo a minha pressão e a minha glicemia. 

Então ele tava me acompanhando mais como amigo do que como médico”. Ele fazia “meu 

acompanhamento e do meu colega de residência também”. 

Três meses após descobrir ser hipertenso e diabético, Sr. Alves estava em casa quando 

“eu achei que eu estava desmaiando, passando mal com a pressão fora de controle. Eu mesmo 

peguei meu celular e liguei 190, que é a rádio patrulha, que é a polícia né. Aí eu disse:-- Olha 

eu tô passando mal, moro sozinho em casa e eles mandaram o .... SAMU ir lá em casa me ver. 

Aí o cara chegou no porteiro lá embaixo, o porteiro levou ele até o apartamento, eles têm a 

chave mestra, abriu a porta do apartamento, SAMU entrou. O próprio SAMU me levou para o 

hospital”. 

Sr. Alves disse para o SAMU que “queria ir pro F., que é o hospital J.F. lá em Fortaleza 

que meu amigo é plantonista lá, ele é médico lá”. Teve seu pedido atendido e ficou internado 

por duas semanas sendo cuidado pelo Dr. Dantas, seu amigo que “era muito próximo, muito 

amigo de frequentar um a casa do outro mas ele nunca me disse: você pode ter um AVC”.  Sr. 

Alves “não sabia nem o que era um AVC”. Nunca tinha “presenciado nem lido a respeito”. 

Durante o período em que estava internado “eu senti dificuldade pra movimentar o 

braço e a perna. Eu quando tentava mover a perna eu não conseguia, não tinha força. A minha 

fala tava comprometida. Aí depois que eu fui pra casa, que eu comecei a tomar medicação eu 

me recuperei bem, voltei a dirigir, voltei a andar normal, voltei a usar o braço cem por cento”, 

contou Sr. Alves com um suspiro profundo que denotava cansaço em manter a posição sentada 

sem apoio na cama em que estava. Disse também que “o fisioterapeuta que me atendia era um 

amigo do Dantas., foi ele que conseguiu pra mim, na camaradagem”, atendia em casa. “Eu tive 

uma recuperação bastante boa, eu passei a dirigir bem, a andar bem, pegava ônibus. Eu 

transitava pela cidade sozinho”. 
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Algum tempo depois, como estava desempregado, decidiu retornar para o Rio de 

Janeiro. “Eu vim morar com a minha irmã, peguei um avião e vim. Fui pra casa da minha irmã, 

no Paraíso em São Gonçalo”. Achou que “teria mais chance de conseguir emprego aqui. Não 

sabia que aqui tava pior do que lá. E eu não consegui emprego”. Aonde sua irmã morava tinha 

“um posto bem pertinho da casa dela. Lá eu frequentava o posto de saúde. Eu aferia a pressão, 

aferia a glicemia, lá no postinho de saúde, que é bem em frente a rua dela ali, perto da estação 

de trem da Madama ali.” Porém Sr. Alves ficou lá somente três meses porque a casa da irmã 

era muito apertada e ela não estava em condições de ajudá-lo. Então “acabou que eu vim pra 

aqui, pra casa das filhas”. 

Esta fala, casa das filhas, foi porque Sr. Alves havia deixado dona Célia anos atrás. 

Entretanto, quem o aceitou em casa novamente foi dona Célia que acabou brigando com as 

filhas que não aceitaram a situação do retorno do pai. Aconteceram muitas discussões 

fervorosas na família. As filhas ainda não aceitavam o fato da mãe, depois de tudo que o pai 

fez, estar cuidando dele. 

Quando voltou a morar em sua antiga casa Sr. Alves foi até o PMF  03 que era muito 

próximo a sua casa. Foi atendido pelo Dr. Feijó que orientou “dieta e glibenclamida e 

hidroclorotiazida, os remédios basicamente que tomo até hoje. Eu ia pelo menos três vezes por 

semana ali”. De acordo com dados do PMF 03 sua primeira consulta foi no dia 18 de abril de 

2017 quando foi aberto o prontuário, foi medicado, orientado sobre os cuidados com as doenças 

crônicas, hábitos de vida e solicitados exames com observação de controle rígido da pressão 

arterial e da glicemia. 

Dona Célia contou que quando veio para o Rio Sr. Alves “escondeu os problemas de 

saúde que ele teve lá em Fortaleza. Ele escondeu. Ninguém sabia, a família inteira ninguém 

sabia do que ocorreu, do que houve lá em... Só sabíamos que ele era hipertenso e diabético e 

que tomava uma tonelada de remédios, como ele faz até hoje. Eu até brincava com ele falando 

assim: -- Essa quantidade de remédio aí vai acabar te matando, né? Até então eu não tinha 

conhecimento de diabetes. Eu não sabia, então a gente não entendia, ele restringia, eu fazia 

algumas restrições alimentares pra ele. Por exemplo, se ele fosse comer um doce eu comprava 

dietético pra ele, doce diet, sem açúcar. Refrigerante sem açúcar, quando bebia, porque não 

com frequência”. Sr. Alves não ficou com sequela visível do AVC em Fortaleza, pois nem a 

família e tampouco a equipe de saúde perceberam quando voltou. 
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E dona Célia continuou.... “Aí eu comecei, esses cuidados eu passei a ter. Só que 

chegava o fim de semana, a família se reúne, faz churrasco, a gente toma cerveja, a gente bebe. 

Nós não temos restrição porque nós não somos hipertensos nem diabéticos. E ele ia lá e metia 

o pé na jaca. Metia o pé na jaca. Tomava cerveja, caipirinha, de vez em quando ele tomava 

uma tacinha de vinho sem a gente saber. Ele metia o pé na jaca e a gente ficava... até que teve 

o acidente vascular. Causado talvez pela hipertensão. Ele também, nesse problema dele de 

desemprego, que ele tentando ajustar a vida dele e isso também deve ter alterado esse lado 

dele emocional, né. Aí teve o primeiro AVC”, pelo menos o primeiro que dona Célia teve 

conhecimento. 

Isso aconteceu no dia 19 de abril de 2018 quando Sr. Alves estava “no apartamento que 

tem aqui em cima da churrasqueira que tem aqui atrás. Eu caí no chão. Eu caí. Tava todo 

torto. Todo torto! Os meninos vieram e me pegaram pelas pernas pra descer a escada comigo”. 

Sr. Alves foi levado para o hospital de emergência da Região 01 e de lá transferido para outro 

hospital, onde ficou mais de um mês internado e teve uma sequência de AVC. Foi quando “uma 

tomografia constatou que ele tinha um problema de obstrução da carótida e agora através de 

um exame mais elaborado, pelo plano de saúde, constatou que esta obstrução é total.” 

Durante seu período de internação, Sr. Alves disse que “o ambiente hospitalar me 

apavorava, achava que ia morrer a qualquer momento. O lado esquerdo estava todo 

prejudicado. Lá eu tava paralisado na cama”. Tinha dificuldade para comer, sendo necessário 

que dessem na boca, engasgava, tinha dificuldade na fala. Segundo dona Célia “quem cuidou 

basicamente dele dentro do A.L. foi a equipe médica e de enfermagem. Não tinha atendimento 

fisioterápico”. O atendimento pela fonoaudiologia “era raro. Não tinha frequência”. 

Quando teve seu quadro clínico da hipertensão estabilizado Sr. Alves recebeu alta do 

hospital com “encaminhamento pra fisioterapia, encaminhamento pro neuro e 

encaminhamento pra um cardiologista. E receita, né. Com medicação”. Logo após a alta, mais 

precisamente no mesmo dia a noitinha, Sr. Alves retornou ao hospital devido a uma 

hipoglicemia e ficou mais 24 horas em observação. 

Dona Célia essa altura da conversa começou a falar muito, falou sobre os cuidados que 

Sr. Alves deveria ter tido em Fortaleza e os que ele recebia por parte dela. Usava tom e 

fisionomia de reprovação e culpabilização deixando claro tudo o que estava fazendo por ele. 

Demonstrou o quanto era determinada, mas também estava sofrendo. Parecia uma forma de 

extravasar tudo o que sentia. Então Sr. Alves, em certo momento em que ela foi até a cozinha, 
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disse com sorriso entre os lábios “é uma história complicada...” Tinha que se submeter a tudo 

pois não havia outra opção para ele. Não tinha nenhuma fonte de renda e aquela era a sua 

família. Seus olhos se encheram de lágrimas... 

Após o AVC Sr. Alves ficou com uma hemiplegia esquerda com espasticidade 

acentuada. Sua perna ficava em posição de flexão de joelho e pé em equino (caído), assim 

quando dava alguns passos com a muleta o seu apoio era somente no hálux, onde já havia 

ceratose (aumento da camada córnea da pele) importante. Não estendia o cotovelo e o punho. 

Realmente era um perigo andar daquela forma, tanto que havia sofrido uma queda e batido com 

a parte posterior da cabeça no chão, onde precisou levar alguns pontos uns quinze dias antes. O 

banho era tomado com auxílio da dona Célia no lavabo da sala, que era aonde conseguia colocar 

uma cadeira e tomar banho de balde e caneco. 

Retornando da cozinha dona Célia trouxe os exames realizados no hospital onde pude 

verificar quão extensa havia sido a lesão cerebral do Sr. Alves. Enquanto via seus exames, Sr. 

Alves falava que o nome do hospital onde ficou internado era em inglês “uma sigla terrível, 

hell, que é inferno”. Ele falava, dona Célia continuava, emendavam em outro assunto. Foi 

necessária muita calma, pareciam estar num conflito entre qual dos dois tinha razão naquela 

situação. 

Após retomarmos a conversa à época em que Sr. Alves teve alta do hospital, dona Célia 

disse que os encaminhamentos recebidos “foi pelo SUS. Esse percurso pela rede foi muito 

desgastante. Primeiro que aqui, procurei aqui médicos de família pra ter um atendimento de 

fisioterapia e uma reabilitação dele, não tinha. Diz que não tem, eles não têm. No máximo é 

encaminhar. Foi encaminhado e até hoje tá se esperando. Aí eu tive que entrar, a família teve 

que se cotizar e pagar a fisioterapia pra ele em casa. Que ele não conseguia andar, nem se 

mexer. Ele mal sentava, ele mal sentava, a maior parte dele era na cama”.  

O acompanhamento da pressão arterial e da diabetes foi “no postinho. Mas não era 

doutor F. não, já era outro, mas foi muito raro. Demorou muito a consulta, nem aconteceu. Só 

aconteceu uma consulta. Foi com o cardiologista. Foi o encaminhamento pro cardiologista. E 

foi só no cardiologista. E depois ele ficou com atendimento de médico de família em casa, que 

passou a vir, mas eu tive que reclamar duas vezes porque não estava vindo não. Nem o médico 

de família tava vindo aqui não. Eu tive que reclamar na policlínica. Antes passava sempre aqui, 

sempre aqui, né, quase toda semana. Quando ele ficou doente que precisou, eu tive que 

reclamar para poder vir”. 
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Com relação ao encaminhamento para reabilitação, apesar do PMF 03 contar com uma 

equipe do NASF Sr. Alves não conseguiu fisioterapia. O encaminhamento “foi feito mas nunca 

foi atendido. Diz eles que foi encaminhado. O pedido tá feito, mas até hoje nunca foi chamado. 

Não deu resposta. Por isso que eu fui obrigada a correr contra o tempo e botar ele, incluir ele 

no meu plano de saúde.  E mesmo assim no plano de saúde eles deram um suporte por três 

meses, depois suspenderam”.  

Para complicar mais o seu quadro durante o período de recuperação Sr. Alves disse “eu 

tomei um tombo naquele tablado de madeira que tem ali na sala com a minha filha e eu caí em 

cima da cabeça do fêmur e fraturei o colo do fêmur. Aí eu fui para o A.T. para fazer a cirurgia 

do fêmur. O A.T. na rede pública é um hospital muito bom. Até hoje ele é submetido a avaliação 

da cirurgia. Da ortopedia. A revisão é feita toda lá”.  

Dona Célia contou que após a suspensão do atendimento pelo plano “aí eu tive que 

entrar com um processo judicial pra ter esse atendimento domiciliar pra ele, com a TO e com 

o fisioterapeuta, eu tive que entrar com um processo judicial”, mas que “nem do plano a 

fisioterapia é boa, de qualidade. Não é”. Recebiam visita “de vez em quando da coordenação 

da fisioterapia, só. Só vê se o serviço está sendo prestado. Aí eu já reclamei, já troquei”.  

Sr. Alves começou a falar “que falta frequência e falta... ...dedicação! 

Profissionalismo”. E continuou falando... “eu tô achando que eu tô sendo bem cuidado, mas é 

muito mais dedicação da família do que propriamente do serviço de saúde. Eu credito o fato 

de eu estar podendo andar, mas de bengala, ao plano de saúde e a dedicação da Célia. Porque 

ela em muitas vezes ela fez o papel do profissional, do fisioterapeuta, que nós não conseguimos 

através da rede pública. O fisioterapeuta que eu tive sempre foi do plano de saúde dela que ela 

me incluiu como dependente”. Pela rede pública “a gente não tem percepção do atendimento. 

É tão rarefeito que não dá pra perceber direito. É insuficiente. A percepção que eu tenho é de 

um certo abandono”. 

Dona Célia, sempre muito firme, falou sobre o cuidado prestado ao Sr. Alves. “Pra mim 

não! É zero! O encaminhamento a gente não tem resposta, é um descaso total, já se passou 

mais de seis meses, o pedido já tem uns sete ou oito meses e até hoje não obtivemos nenhuma 

resposta”. Então ele está sendo acompanhado pela “endócrino aqui do shopping. Atendimento 

particular, não é credenciada do plano de saúde, mas porque é muito longe. Até a rede 

credenciada do plano de saúde aqui é muito precária, é horrível. Então como eu tenho muita 
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dificuldade em locomovê-lo até o centro de Niterói ou Icaraí, eu pago particular aqui no 

shopping e depois sou reembolsada em parte pelo plano de saúde”.  

“O acesso aos locais de atendimento é muito difícil. Como eu normalmente eu ia com 

a cadeira de rodas, tem muitos lugares que não têm rampa de acesso, estacionar é difícil. O 

motorista que leva o deficiente por mobilidade é muito sacrificado, ainda mais sendo mulher. 

Eu sou pesado!”, completou Sr. Alves que também estava sendo acompanhado pelo cirurgião 

vascular, para avaliar a indicação cirúrgica da obstrução da carótida e pelo cardiologista. Apesar 

das consultas serem na rede privada, as medicações usadas pelo Sr. Alves eram “pegas no posto 

ou na farmácia popular.”  

Dona Célia continuou a conversa dizendo que “quando você fica doente tem que 

melhorar o atendimento, melhorar equipamentos hospitalares. Equipamento, por exemplo, 

médico por si só não consegue fazer milagre, ele não tem um raio X pra te diagnosticar olhando 

sem os exames, ele não tem essa capacidade. Então faltam os equipamentos suficientes, por 

exemplo, tem tomógrafo? Você precisa de uma ressonância magnética, a rede pública não tem 

esse exame pra ser feito, não tem, ou quando tem você agenda, de repente você morre e não 

consegue fazer o exame, entendeu? Precisava que você conseguisse chegar lá...” 

Sr. Alves disse que o que “podia melhorar mesmo é o monitoramento da saúde do 

paciente, na residência dele e com frequência já pré-definida. Eu acho que os profissionais são 

dedicados, eles não têm é condições materiais de colocar a dedicação em prática. Comparando 

as redes pública e privada eu acho que não há uma grande diferença com os recursos humanos. 

Os recursos materiais é que são a diferença. Na particular parece que o comprometimento é 

maior porque as pessoas podem perder o emprego a qualquer momento e na rede pública existe 

uma segurança... que parece que deixa as pessoas numa situação de conforto... Acho que a 

zona de conforto prejudica”. 

Dona Célia intercedeu “não acho que seja por aí não, o problema na rede pública é que 

há uma carência de profissionais. Precisa colocar mais profissionais. O problema do 

profissional não é o problema da capacitação profissional no setor público. O problema é que 

também querem escravizar. A demanda é muito grande. A demanda é muito grande e a 

quantidade de profissionais é muito pequena. A disponibilidade de profissionais é muito 

pequena”. 

O debate sucedeu-se por algum tempo entre ambos, mas não poderia ser diferente pois 

ele foi executivo de uma multinacional e ela funcionária pública ainda em atividade. 
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Concordavam com relação a grande demanda de pacientes e a falta de recursos materiais. Sr. 

Alves então comparou a situação dizendo “é igual ponto de ônibus lotado, viu? O ponto tá 

cheio e o ônibus já vem lotado”.  

E dona Célia continuou “aqui quanto ao atendimento familiar eu acho zero, muito ruim. 

Esse médico de família. Porque aqui o atendimento é muito raro, não resolve o problema do 

doente. Ah esse negócio de que médico de família é bom, eu não acho, não acho o atendimento 

bom. Que quando você realmente vai precisar, xiiiiu (faz um som de como se sumisse), 

desaparece. Por exemplo, fisioterapeuta. Nem sabia que existia um programa de atendimento 

domiciliar da rede pública. Fiquei sabendo uns dois meses atrás, só veio aqui uma vez porque 

foi obrigada, porque eu entrei com uma reclamação e depois orientaram e nunca mais vieram. 

Dizem que não dão esse atendimento. 

Então eu acho que o atendimento em hospitais e em clínicas especializadas rende muito 

mais, a não ser quando tenha, se tivesse uma equipe realmente montada para fazer um 

atendimento. Fulano saiu com AVC do hospital, todo mundo já sabe que aquele paciente 

precisa de um atendimento domiciliar, porque a família às vezes não tem recurso pra levar ele, 

muito mal pra esquina. Então já tem que sair com uma equipe montada pra dar um atendimento 

domiciliar, entendeu? Pra esse tipo de paciente. Porque tem gente que não tem condições de 

pagar um plano de saúde, realmente não tem. 

É difícil a mobilidade. Então eu tenho pena dessa gente. O que vai acontecer com esse 

paciente? Ele vai morrer dentro de casa! Porque não vai ter, no máximo que vai ter é uma 

visita de um médico, mas não vai ter um atendimento de fisioterapia etc... pra uma pessoa 

dessa, pra você botar ele para sentar e para andar pra ele começar a ir para uma clínica. Isso 

não vai existir pra ele! Esse vai estar fadado a ficar numa cama e morrer! Entendeu? E eu 

como funcionária pública, eu sou oficial de justiça, eu vou nessas casas dessas pessoas e eu 

fico, eu sei a demanda, porque eu tô vivenciando isso com uma pessoa doente em casa... A sorte 

que eu tive uma orientação de um profissional que eu pude pagar, que me orientou e falou: -- 

Olha, o acompanhamento do familiar é importante porque ele precisa fazer um exercício todo 

dia. Então eu recebi orientação, nisso eu faço os exercícios com ele, mas por quê? Porque eu 

paguei um profissional. Agora, imagine uma pessoa, eu já vi, eu já fui em casas aí, que a pessoa 

mora num barraco, entendeu? E não tem, aí tem, já viu aquela escada batida na terra, assim, 

(faz o barulho de batida TÁ, TÁ, TÁ com as mãos) cheia de degrau, um risco de cair. Se pra 

uma pessoa normal aquilo ali é uma dificuldade, um risco de cair, imagine aquele paciente 

com AVC, deitado numa cama lá, sem nenhum atendimento fisioterápico. O que vai acontecer 
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com ele? Ele vai morrer! As condições de saúde dele e da família, porque ele tá doente, aí a 

família toda vai adoecer com ele”. 

Todo desabafo fortemente presente na fala de dona Célia fez com que sua fisionomia 

ficasse mais tranquila. Desde o início estava muito agitada, nitidamente estressada, cansada, 

como se estivesse pedindo socorro. A situação que ela relatou era parecida com a que ela estava 

vivenciando. Sofria Sr. Alves, ela e os outros familiares. Ficou claro a necessidade do cuidado 

com o cuidador, o que ela deixou transparecer e colocou no final da sua fala. 

Naquele momento já não havia mais nada a ser dito. Foram bem mais de duas horas 

envolvida numa história revivida com grande carga emocional, principalmente porque sabia da 

situação do Sr. Alves desde janeiro de 2019 e não consegui ajudá-lo. Estar diante daquele 

paciente com sequelas que poderiam ter sido evitadas trouxe sentimento de incapacidade em 

conseguir agir dentro de um sistema burocratizado e ineficaz, em que o foco, o objetivo não 

eram os pacientes, mas sim procedimentos e verbas. Apesar de trabalhar no centro de 

reabilitação que prestava atendimento para a rede municipal para pessoas com deficiência, a 

menos de 500 metros da casa do Sr. Alves, não pude realizar seu tratamento. Tentei de todas as 

maneiras pelos trâmites da rede e não consegui, mesmo conhecendo diretamente os gestores. 

Cada momento era uma argumentação diferente que não fazia sentido. Infelizmente acho que 

não existiu, não existe e tampouco existirá uma resposta coerente, plausível para o que 

aconteceu. 

Estava nítido que estávamos cansados e desgastados, pois foi uma conversa com 

conteúdo emocional muito forte presente o tempo todo. Então me despedi do Sr. Alves e de 

dona Célia agradecendo a acolhida, a disponibilidade e a participação de ambos. 

 

4.6. NARRATIVA  5 

 

Manhã do dia 30 de maio de 2019, uma quinta-feira ensolarada, fui ao encontro da Sra. 

Teresa na esquina da loja de material de construção da estrada principal da região onde morava 

o Sr. Carlos, paciente no centro de reabilitação onde eu trabalhava. 

Teresa era ex-companheira do Sr. Carlos, mas era quem cuidava dele apesar de uma 

longa história complicada de desavenças familiares. Conhecia Teresa do centro de reabilitação, 

sempre muito solícita e interessada com o cuidado e orientações para Sr. Carlos. Era a segunda 

companheira dele, com quem teve um filho, André, que nasceu em 2000. Sr. Carlos já havia 
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sido casado e tinha outros dois filhos. Depois de quase 20 anos juntos se separaram pois Sr. 

Carlos foi morar com uma vizinha. Teresa então construiu um quarto e sala em cima da casa 

onde moravam, deixando a casa de baixo para os outros filhos do Sr. Carlos e foi morar com 

seu filho André na parte de cima. 

Na hora combinada Teresa apareceu no final da rua. Eu não podia ir sozinha porque 

apesar daquela rua não ser uma das mais perigosas com relação ao poder do tráfico de drogas, 

era melhor não arriscar apesar do local não aparentar o perigo que diziam. As ruas eram 

asfaltadas, casas simples mas todas muito bem cuidadas. Pelo caminho passamos por duas 

vendinhas, uma outra loja de material de construção, uma padaria e a associação de moradores 

do local. Teresa foi contando, mostrando tudo e como funcionava a região. Subimos por uma 

rua, entramos em outra, continuamos subindo, mas todas tinham asfalto, só foram ficando mais 

estreitas. Depois de uma boa subida, ufa!, chegamos na casa do Sr. Carlos que ficava a esquerda 

da rua com um portão de ferro preto que dava para um pequeno espaço como se fosse uma 

garagem.  

Lá estavam dois cachorros bastante bravos que Teresa levou para prender. Entretanto, o 

prender dela era colocá-los na varanda da sua casa, que era em cima da casa do Sr. Carlos. 

Aqueles cachorrinhos, simplesmente bravos, ficaram completamente soltos pela varanda de 

cima, me observando enquanto eu descia as escadas da garagem até a casa do Sr. Carlos que 

ficava na parte de baixo do terreno. Só para lembrar que estávamos num morro. As entradas 

dos terrenos eram no nível da rua, mas as casas eram bem abaixo. 

Finalmente cheguei na casa e encontrei Sr. Carlos sentado em um sofá do lado esquerdo 

da sala aonde havia também uma pequena estante de madeira com uma televisão e alguns 

objetos. A sala tinha três portas, a da entrada, uma que dava para um quarto e outra que dava 

para a cozinha. Na cozinha tinha uma outra porta que dava para o banheiro. Digo porta, mas na 

verdade eram cortinas que separavam os cômodos. A única porta era a da entrada. Para o quarto 

existia um degrau de uns 30 cm de altura. 

Sr. Carlos, 63 anos, moreno claro, de cabelos negros lisos, natural do Ceará, tinha 

fisionomia de descendência indígena. De onde estava sentado conseguia tomar sol pela manhã 

e ficou muito feliz com minha chegada. Como disse, nos conhecíamos do centro de reabilitação. 

Teresa prontamente ofereceu-me uma cadeira para me sentar, a qual posicionei bem a frente do 

Sr. Carlos. Após alguns minutos de conversa informal falamos sobre a pesquisa, quais eram os 

objetivos e perguntei se ele gostaria realmente de participar. Sr. Carlos disse que sim e fez 
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questão de assinar o termo de consentimento. Primeiro treinamos a escrita para depois ele 

assinar, tinha grande dificuldade no movimento da mão. 

Apesar de conhecer o Sr. Carlos desde 28 de junho de 2018, quando fiz sua avaliação 

para iniciar o processo de reabilitação, não pude, a princípio, pensar em selecioná-lo para a 

pesquisa pois ele chegou com uma afasia importante. Entretanto, com sua evolução, Sr. Carlos 

agora apresentava disartria moderada. Sabia que não seria fácil para mim e tampouco para ele, 

mas nossa felicidade era muito maior. Para quem era afásico e, em menos de um ano, estava 

prestes a participar de uma entrevista era uma vitória. Estávamos ambos bastante emocionados 

e iniciamos o nosso desafio, sabendo que a paciência seria primordial. 

Sr. Carlos era carpinteiro e pedreiro, trabalhava em obras. Contou que em 1983 sofreu 

um acidente de carro e fraturou a rótula do joelho direito. Foi operado e ficou internado por 

mais de quatro meses no hospital onde disseram que a pressão dele estava alta. Naquela época 

disse que sentia dor de cabeça, mas não foi medicado. “Eu sempre tomei remédio (da dor de 

cabeça), então...Aí foram e fizeram exame, tinha pressão alta, até eu não sabia”. O médico eu 

não sei não, por que quem tava tratando de mim era o ortopedista, né. Tava tratando da perna”. 

A vida continuou com Sr. Carlos sempre trabalhando muito, sentindo dor de cabeça, 

tomando remédio para dor e assim foi passando o tempo. “Sentia dor de cabeça. Aí passaram 

um remédio pra tomar pra dor de cabeça e nem falaram o quê que... acho que passaram um 

remédio, nem falaram o que é que tinha”. Foi então procurar a unidade do PMF onde a doutora 

Lara prescreveu medicação para a pressão “e aí que passou a acompanhar... passou a brigar 

contra mim...” falou chorando. Quem brigava contra ele era a pressão explicou Teresa, “foi que 

ele passava mal, ficava altíssima (aumenta entonação da voz reforçando a palavra). Ficava 

muito alta essa pressão dele e aí ele chegava lá, ficava lá em observação pra descer a pressão 

e ele vim. Ele ficava lá”. Até que um dia passou mal, desmaiou no trabalho em Aldeias e foi 

levado para emergência local onde foi medicado e liberado. 

Sr. Carlos “vivia sempre incomodado, já vivia sempre no posto, sempre atrás de 

remédio, chegava lá não tinha, ia comprar lá no largo”, se referindo a policlínica local. “E 

sempre com dor de cabeça, sempre muita dor de cabeça”. Disse que a doutora Lara sempre 

dava orientações para ele com relação a alimentação e aos remédios, mas que ele fazia “tudo 

errado.... Sempre fui bagunçado. Tomava uma semana direito, outra semana não...”  Não fazia 

nada que era orientado porque “meu negócio era trabalho, trabalho e eu esquecia tudo! 



85 
 

 

Esquecia tudo!” Apesar de não fumar “eu tomava um copinho de cerveja, mas eu nunca bebi 

muito. Eu nunca andei bêbado, nunca!” contou orgulhoso. 

Há mais de dois anos estava em Maricá e desmaiou pela segunda vez no trabalho. “Eu 

fui pra Maricá aí cheguei lá, trabalhei até duas da tarde, sem comer nada, aí um menino chegou 

lá com um bocado de refrigerante, pão, um negócio lá e a gente comeu. Lá dentro daqueles 

matos de Maricá, lá pra dentro. Aí foi, eu cheguei na, era um sol quente rapaz (entonação de 

intensidade)! Que que eu inventei de fazer? Tomar uma cerveja gelada. Uma cerveja ruim, nem 

lembro mais que cerveja era. Naquele dia a gente..., nós tava no ponto do ônibus lá, perto num 

bar que tinha lá na saída, quando a gente saía do serviço, aí foi eu tomei um negócio, aí eu me 

escorei assim (demonstrou colocando a mão apoiando a cabeça) eu sentado assim, baixei, aí 

veio aquele negócio na minha vista assim. Eu fui arriando ali. Aí foi meu filho André que me 

levou lá pra Maricá, pro hospital de Maricá, me pegaram lá, me botaram no carro e quando 

eu acordei eu tava em Maricá, eles me levaram. Chegou lá bateram tudo direitinho, era uma 

sala. A noitinha, nessa hora era a tardinha, aí bateram chapa lá no hospital tudo direitinho, 

fizeram exame de sangue, nada tinha no sangue, não deu nada, só deu aquilo que deu antes 

que era parecido com um derrame”. Sr. Carlos voltou para casa, ficou uns dois dias 

descansando e retornou ao trabalho. 

No dia 04 de março de 2018, um domingo, Teresa contou que Sr. Carlos “tava 

reclamando de dor de cabeça. Muita dor de cabeça”. E ele continuou  “eu tava fazendo obra 

ali embaixo na casa de um menino ali, lá embaixo na rua onde vocês passa lá perto (se 

referindo ao trajeto que percorremos para chegar até sua casa) Eu passei mal num domingo 

de tarde eu vi a hora deu morrer, deu muita dor de cabeça, que vi a hora deu morrer, mas não 

me levaram no hospital nem nada. Eu sentei lá no canto e aí eu fiquei sem saber o que fazer. 

Eu sabia que alguma coisa ali tava errado”. Naquela época Teresa e Sr. Carlos já estavam 

separados.  

Teresa então falou “aí na segunda o que o senhor Carlos tinha que fazer? Procurar o 

médico. Carlos não procurou o médico. Ficou por aí, sabe!? Aí na terça o corpo não 

aguentou”.  Então Sr. Carlos disse que na terça-feira “eu fui lá na loja de material comprar uns 

bloco, fui buscar uns bloco lá. Só que aqueles bloco pesado, eu vim trazendo três bloco. Dois 

numa mão e um na outra. Aí quando chegou lá perto do Brizolão ali, eu ia subindo quando 

comecei a cambalear, ficar meio, meio... com as pernas ruim. Aí arriei, sentei. Pronto! Aí como 

eu já sabia da pressão, aí eu já sabia que eu tinha tido, talvez tinha sido um AVC que eu tinha 
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dado mesmo naquele dia”. Foi então levado para o hospital de emergência da Região 01 que 

ficava a poucos quilômetros dali. “Um “mano” (alguém) me pegou aqui, me abraçou assim ó 

(demonstrou como foi ajudado a se levantar, levantando ele por debaixo do braço e pela cintura) 

pra me levantar e botar dentro do carro, só lembro disso, que ele me levantou assim, pela 

cintura e me levou assim. Só lembro disso, mais nada. Lembro que eu sentei ali, arriei e chegou 

alguém, tinha um rapaz que vinha perto de mim aí viu, aí foi chamou. Eu pedi pra chamar 

alguém, aí o menino chamou. Eu ainda lembro quando o cara veio e me pegou pra levar mas 

daqui pra lá eu não lembro mais de nada”. Quem o socorreu e levou até o hospital foi “um 

menino, um filho de quem tem aí, eu tava fazendo obra deles pra lá, foi que me socorreu”. 

Teresa estava no trabalho. 

Sr. Carlos foi transferido para outro hospital “onde foi que acordei já e tal, deu uns dez 

dias talvez, foi quando eu comecei a acordar que eu tava vivo ainda” contou emocionado 

chorando. Na realidade foram quinze dias no CTI, mais quinze dias na sala amarela e depois 

mais um mês na enfermaria. Havia sofrido um AVC hemorrágico em uma região do lado direito 

do cérebro que ocasionou uma imensa labilidade emocional. Esse tipo de lesão associada ao 

sentimento de arrependimento e culpa pelo que aconteceu, ajudou a aumentar os períodos de 

choro do Sr. Carlos que ocorreram durante toda a entrevista, nos levando a parar algumas vezes 

para ele se acalmar. 

Foram dias difíceis. Hemiplegia esquerda, alimentação por sonda nasogástrica, 

traqueostomia, úlcera de pressão em calcanhar esquerdo, pneumonia nosocomial e afasia. “Ih 

rapaz, tinha hora que o pessoal ia lá e eu não falava nada”. Conhecia as pessoas mas não 

conseguia falar. Foi acompanhado pela fonoaudióloga e depois recebeu orientações da 

fisioterapia e da terapia ocupacional. Teresa falou que quando ele saiu do hospital ela estava 

com “a papelada toda na minha mão, encaminhamento de cadeira. Ele só saiu de lá com tudo 

na minha mão. Cadeira, cadeira de banho, cadeira de rodas, tudo na minha mão. Eles deram 

tudo direitinho, encaminhamento pras cadeiras, pra tudo. Fisioterapia que ele precisava. Aí eu 

botei tudo na mão da doutora Lara aí lá eles agilizaram”. A doutora Lara era a médica de 

família. Teresa continuou dizendo que do hospital ele “já saiu com tudo lá. Tudo direitinho. 

Inclusive dentista veio aqui, só não voltou mais. Veio aqui, viu tudo. A fono veio. Veio a equipe 

do postinho. Fono... A fisioterapia que eles prometeram de vir fazer em casa e não vieram 

ainda. Dentista, eles estão sem cadeira, por isso que ainda não levou Carlos”. Teresa, que foi 

trocada pela vizinha, foi quem cuidou do ex-marido. A vizinha, como ela disse, caiu fora. 
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Sr. Carlos recebeu alta no dia 01 de junho de 2018 e no dia 28 já estava sendo avaliado 

para iniciar o processo de reabilitação, foi bem rápido. Entretanto, Teresa disse que depois do 

encaminhamento a equipe de saúde “não tem vindo não, só quando a gente vai lá e pede. Não 

vem assim não, entendeu? Gostaria muito que viesse assim, de vez em quando fizesse uma 

surpresa, mas não faz não. Aí o controle da pressão já é na policlínica, com a doutora B.? 

Como é o nome da sua doutora mesmo? (perguntou para Sr. Carlos.) Esqueci! Tá ali. Até 

amanhã eu devo ir lá pra remarcar”. A doutora B. da policlínica era a neurologista.  

Com relação ao controle da pressão arterial Teresa disse que “o remédio que ele tá 

tomando é de quando ele veio do hospital. Não mudou nada não”. Que “quando a gente vai lá 

e pede pra vir aqui eles vêm. A equipe de enfermagem. A gente tem que ir, não vem não. Se a 

gente não for, não vem não. Aí tá sempre direitinho, tá sempre certinha (a pressão). Doutora 

Lara nunca veio, pra confirmar os remedinhos dele, os medicamentos dele não”. 

Apesar das dificuldades que aconteceram durante seu processo de reabilitação, tais 

como brigas familiares, algumas faltas ao tratamento, queda da cadeira de rodas dentro de casa, 

depressão, Sr. Carlos evoluiu muito bem. Disse que “quando eu cheguei lá, eu cheguei estranho 

(chora) ... eu cheguei ruim. Estranhão. Agora, graças a Deus... (chora)”. Teresa complementou 

“tá quase andando né ? Quando chegou lá não falava. Não sentava direito... Só chorava... 

chegava todo tortinho na cadeira. Agora sai todo empezinho (em pé) (risos) Ele tá levantando 

sozinho, tá!”  

Sr. Carlos chorava muito emocionado e disse que no posto de saúde, se referindo a 

unidade do PMF, “eles são pessoa até legal! Eles não têm é interesse. Capacidade tem, só não 

tem interesse. Só não tem pobre, mas nunca fui lá. (refere que pelo fato de ser pobre não tem o 

tratamento e que nunca foi questionar). Meu tratamento lá na clinicazinha lá (refere ao centro 

de reabilitação), lá sim foi tratamento exemplar. Direto!” 

Teresa então interveio e disse que “o postinho a gente tem que ver que eles também têm 

muita gente. não é que eles não sejam eficientes, é que tem muita gente. A gente tem que ver o 

lado deles”. 

Após vários períodos de pausas por choro, Sr. Carlos disse que “depois do dia que eu 

passei mal até praticamente agora eu não posso reclamar de médico nenhum. Por onde eu 

andei não posso dizer, não posso dizer que...Porque foi o melhor, que eu fui bem atendido”.  
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Agradeci então emocionada a disponibilidade, o esforço e a participação de ambos. Foi 

uma vitória para Sr. Carlos. 

Deixo registrado, principalmente com este paciente, como a possibilidade de realizar as 

entrevistas nos domicílios foi enriquecedora. Pude observar o quanto foi exigido de sacrifício 

dele e da família para vencer os obstáculos para realizar seu tratamento. A sua casa para se ter 

acesso tinha que descer uma escada estreita de ardósia, onde só dava para passar com Sr. Carlos 

se fosse no colo. E ele não era uma pessoa pequena, era forte. Para que eles pudessem aguentar 

levá-lo eles não davam comida direito para que não engordasse. Os filhos e Teresa precisavam 

trabalhar para manter a casa. Sr. Carlos ficava sozinho no sofá. Deixavam comida, água. Isto 

quando ele já estava conseguindo ficar sentado e se alimentar sem engasgar. Porém, a família 

apesar das confusões, realizava as orientações dadas pela equipe de reabilitação e Sr. Carlos 

evoluiu extraordinariamente bem em poucos meses, deixando evidente a importância do 

envolvimento familiar no tratamento. Além disso, nós profissionais da saúde devemos sempre 

praticar a alteridade, pois cada paciente traz consigo uma experiência de vida. Fórmulas prontas 

de como tratar isto ou aquilo só servem para um direcionamento, têm que ser adaptadas ao 

contexto social de cada um. 

A minha palavra final é GRATIDÃO. 

 

4.7. NARRATIVA 6 

 

Numa sexta-feira pela manhã, exatamente no dia 31 de maio de 2019, eu, a enfermeira 

Débora e a ACS Regina, ambas de uma equipe de saúde da família, do PMF 04 saímos para 

visitar alguns pacientes e realizar entrevistas para pesquisa. Estava um dia muito abafado. O 

setor ao qual elas faziam parte era o mais distante da unidade. A enfermeira Débora. separou 

os prontuários de três pacientes para entrevistar. Fomos primeiro na casa mais próxima onde 

chegando lá encontramos um senhor muito alto, esguio, sentado numa cadeira de rodas num 

canto da sala. Apresentava uma deformidade no braço esquerdo. Quando fui apresentada e falei 

sobre a pesquisa ele prontamente respondeu: “Mas eu não tive AVC, eu tenho Parkinson 

Atípico”. Nada estava relatado em seu prontuário.  

Apesar de não realizar a entrevista com ele, ficamos um bom tempo em sua casa tirando 

dúvidas, que ele e a esposa tinham, com relação ao seu quadro, vendo seus exames, fornecendo 

algumas orientações, aproveitando a minha especialidade em medicina física e de reabilitação. 
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Eles ficaram muito satisfeitos, assim como eu em poder ajudar e a enfermeira por entender o 

que realmente o paciente apresentava e necessitava. 

Saímos daquela casa, onde ficamos durante 40 minutos, e nos direcionamos para a casa 

do Sr. Antônio Valente. Andamos muito. Saímos da estrada principal da região, entramos numa 

rua perpendicular e andamos, andamos, até ao ponto de não haver mais asfalto, bem ao pé do 

morro. Então viramos numa outra rua de chão onde andamos mais alguns metros chegando na 

casa do Sr. Antônio Valente. Ficou combinado pela ACS com a esposa do paciente de estarmos 

lá as 10 horas, porém, já eram 10h30min. Os cachorros latiam muito, muito alto, mas pareciam 

estar presos.  A ACS chamou pelo nome do Sr. Antônio Valente. Ninguém respondeu. 

Continuamos chamando e nada. Já estávamos quase desistindo, porém após termos andado 

tanto naquele mormaço, resolvemos esperar mais um pouco. Foi aí que a enfermeira olhou por 

uma fresta do portão de madeira e viu o Sr. Antônio Valente sentado numa cadeira na varanda. 

Ela então chamou novamente dizendo que tinha marcado com sua esposa de ir até lá. Sr. 

Antônio Valente respondeu que sua esposa havia saído e que ele estava sozinho e que não podia 

abrir o portão porque os cachorros estavam soltos. Mas não estavam, pois latiam mas não 

vinham até o portão. A enfermeira viu também as pernas de uma pessoa passando pela varanda. 

Ela continuou insistindo com o Sr. Antônio Valente até que depois de alguns minutos um senhor 

baixinho, de pele morena, com uma hemiplegia esquerda, segurando uma bengala, veio abrir o 

portão. 

O quintal era de cimento áspero, do lado direito havia um pequeno canil aonde havia 

três cachorros pretos e bravos, um pequeno arbusto e alguns vasos de planta. Em frente ao 

portão e entre a varanda estava o espaço para garagem com cobertura de telha de amianto. Na 

pequena varanda com chão de vermelhão estava a porta da sala.  

Sr. Antônio Valente veio com seu caminhar lento e nos convidou a entrar, mas 

reiterando que sua esposa não estava em casa. Na sala, à esquerda, havia um sofá de três lugares 

embaixo de uma janela. Logo ao lado um pequeno móvel com uma televisão. Fora isso, duas 

cadeiras do lado direito aonde podíamos observar a porta para um quarto e a passagem para o 

corredor. O piso era de cerâmica e as paredes brancas. Local bem arejado. Dentro da casa havia 

uma adolescente e uma criança de aproximadamente 8 anos que apontaram suas cabeças pelo 

corredor, era uma neta e sua coleguinha. 

Novamente o banquinho de plástico, onde eu tinha que arrumar uma maneira de segurar 

minha bolsa, o gravador, os papéis, escrever anotações, que me foi dado para sentar. Apesar da 
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minha dificuldade com o banquinho, ele me proporcionava uma maior aproximação física com 

os pacientes, facilitando o entendimento de suas falas e da gravação.  

Sr. Antônio Valente sentou-se na ponta direita do sofá onde apoiou seu braço plégico. 

Ao seu lado estava uma Bíblia. Comecei apresentando-me, o que estava fazendo ali e 

explicando sobre a pesquisa. Sr. Antônio Valente ouviu tudo com bastante atenção e aceitou 

participar da entrevista assinando o termo de consentimento. Só para registro, a enfermeira e a 

ACS ficaram sentadas nas duas cadeiras do lado direito da sala onde havia um ventilador ligado. 

Sr. Antônio Valente contou que nasceu no interior de Pernambuco há 57 anos, mas 

morava em Rio Doce, perto de Olinda, com sua família antes de vir para Niterói em busca de 

uma vida melhor. Tinha um sotaque bastante – como dizem – carregado, o que dificultava mais 

ainda a compreensão de sua fala já prejudicada pelo AVC. Lá ele trabalhou como caseiro de 

um sítio onde eram realizados eventos festivos. Era chamado de Seu Toinho. Fazia de tudo lá, 

“trabalhei vinte e seis anos, não é vinte e seis dias, vinte e seis anos com uma mulher só. Então, 

não é pra ficar me exaltando não, mas a pessoa pra trabalhar vinte e seis anos tem que ser um 

bom empregado, um bom funcionário”, contou orgulhoso.  

Então começou a contar a história sobre quando ainda era caseiro e achou um anel muito 

caro que uma aniversariante perdeu na festa no chão de pedras do sítio e que ele devolveu. 

Contou nos mínimos detalhes as falas que aconteceram entre ele, a dona do sítio e a dona do 

anel. No final “Aí eu disse: pronto, agora ela vai me dar um negócio, um presente, uma coisa, 

mas eu achei assim. Eu pensei: esse anel é muito caro ela vai me dar alguma coisa de valor 

também”. Mas “aí ela chegou disse: é o senhor que é o senhor Toinho? Eu disse: sou eu mesmo. 

Seu Toinho muito obrigado, óie eu vou dizer uma coisa pro senhor: é o primeiro homem, mesmo 

assim, é o primeiro homem que eu vejo na face da Terra que tem um caráter desse”, falou seu 

Toinho com um misto de orgulho e decepção por não ter recebido o que ele imaginou. 

Durante a história minha imaginação viajou com a fala do Sr. Toinho. Pensei que 

realmente ele seria recompensado e em determinado momento até acusado de roubo. Havia 

muita entonação e expressão na sua narrativa. 

Contou também sobre um episódio em que ajudou um rapaz que “as abelha tava 

comendo, as abelhas tava comendo, ferroando o rapaz todinho, aí eu como um bom samaritano, 

graças a Deus,  não é pra me engrandecer, porque grande é Deus na minha vida, eu fui lá 

ajudar aquele rapaz, porque ninguém, as abelha tava comendo ele e ninguém quis ajudar. Aí 

quando eu cheguei lá no coitado ia com ele sair, disse sai daí rapaz, veja só, disse sai daí rapaz 
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as abelha vai te comer. Ele disse eu não posso sair não rapaz tá vendo a minha situação? Ele 

era paraplégico, as duas pernas ele não tinha. E as abelha comendo ele, eu fui ataquei as 

abelha. Quando ataquei, aí as abelha me atacaram e me comeram todinho por aqui”, 

mostrando o corpo, “e tal e assim que, e aí me levaram pro pronto socorro lá de, pronto socorro 

que tem lá em Olinda”. Contou que naquela ocasião passou muito mal com formigamento na 

cabeça, tontura, vômito e que o médico disse “ô rapaz se ele fica cinco minutinhos sem vir aqui 

esse aí já era. Eu disse: mas rapaz isso é ... que eu tinha morrido?”  Continuou “eu era até 

muito magro, mas muito forte. Muito forte, magro mas forte assim. Forte de cabeça, de perna, 

de musculatura, que eu era capoeirista”. 

Com as histórias contadas pelo Sr. Toinho, o tempo foi passando até que sua esposa, 

dona Telma., retornou à casa pedindo desculpas por não ter nos aguardado, pois nos atrasamos 

e ela precisou sair. Entretanto disse que havia deixado os cachorros presos e avisado ao Sr. 

Toinho e as meninas que nós iríamos. Chegou muito esbaforida, cheia de calor, indo logo pegar 

um ventilador que colocou ao meu lado. Parecia um tufão. Era tanto vento e barulho que pedi 

para que não colocasse em minha direção pois estava saindo de um resfriado. Era impossível 

ficar com aquela ventania toda em cima de mim, tanto barulho que atrapalhava nossa audição. 

Dona Telma então pegou o ventilador tufão e colocou de frente aonde ficou sentada no braço 

esquerdo do sofá. 

Sr. Toinho concordou que sua esposa participasse da conversa. Ela então contou que, 

em Pernambuco, nas horas vagas seu marido vivia pescando. Ficava sempre muito exposto ao 

sol ao que ele atribuía como causa de sua constante dor de cabeça. “Durante esse período ele 

sentia muita dor de cabeça, aí tomava dipirona, a cabeça passava, depois voltava de novo. Aí 

teve um certo dia que eu marquei uma médica pra ele lá. Eu disse: Antônio tem médico marcado 

pra você. Aí ele foi, chegou lá no posto de lá de onde eu morava, aí a médica falou pra ele que 

tava de pressão alta. Que era pra ele diminuir refrigerante, café, essas coisas... Só que ele não 

se ligou”. Dona Telma disse que a médica não passou remédio para seu marido e “achei meio... 

assim... dificultoso por causa disso. Assim, se ele tava com a pressão alta, qual era o dela? 

Passar remédio de pressão né? Pra ir controlando, mas ela não. Mas eu também não tava me 

ligando assim. Pra mim esse negócio de pressão era uma coisa normal, na minha cabeça, né. 

Depois disso aí é que eu fui entendendo as coisa”.  

O tempo foi passando até que em 2016 eles vieram para Niterói. Sr. Toinho continuou 

sem ir ao médico apesar de morar no Rancho de Darwin, um local bem perto da unidade do 

PMF. “Depois que eu cheguei aqui é que a mulher dizia: rapaz, essa tua dor de cabeça 
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constante, por que tu não vai procurar um médico? Vou ver se eu marco uma ficha pra tu no 

médico ali no posto, pra tu ir lá pra ver o que é isso essa dor de cabeça. 

Sr. Toinho disse “não faça isso não porque eu não posso deixar o serviço não. Porque 

eu tenho medo de deixar o serviço. Ali onde eu morava, hoje não, hoje pela benção de Jesus, 

pela graça de Jesus, porque tudo é por Jesus, tudo nesse Mundo sem Jesus não é nada. Você 

sai para trabalhar todo dia porque Jesus leva você para trabalhar e traz você pra casa. Essa 

é a verdade. Aí eu disse à ela: olha, eu não posso ir não, não faça isso não porque ... aí eu 

fiquei tomando, eu sempre tomava dipirona pra dor de cabeça, sempre tomava dipirona, aí 

rapaz, quando eu tomava dipirona a dor de cabeça passava, aí eu não sabia que era isso, tinha 

que ir no médico pra consultar, porque Deus deu sabedoria ao homem pro homem cuidar do 

outro, mas eu era chato, não queira ir no médico porque pessoal do interior, nordestino é 

assim, é cheio de chatice, num se liga muito de médico não”. 

Dona Telma assentiu dizendo que ela “procurava, mas ele não queria porque dizia: se 

eu não trabalhar como é que vocês vão comer? Eu tenho que trabalhar. Aí eu digo: rapaz, um 

dia que tu faltar eu acho que o homem teu patrão não vai te dizer um não. Vai pedir pra tu ir 

pro médico. Ele não tira tu do trabalho por causa de um dia que tu tirar pra ir pro médico. Só 

que ele não queria ir, eu não ia fazer ele ir a força. Que ele só se dedicava mais no trabalho, 

aí a saúde dele ia adiando, entendeu?” 

Sr. Toinho então contou que “tava trabalhando nesse condomínio aqui em cima... é... 

e... tinha hora que quando eu saía daqui já saía de cabeça doendo, com a cabeça doendo. Aí 

mas eu precisava do serviço, pra poder pagar o aluguel, botar a comida dentro de casa. Mesmo 

assim eu continuei, digo não posso ir pro médico não, se eu for pro médico, eu com medo de ir 

pro médico e o rapaz, o mestre, botar uma pessoa no meu lugar. Se eu pagar o aluguel aqui, 

com minha família longe do meu lugar, porque se fosse lá em Pernambuco, se eu dissesse assim 

ó (estala os dedos) fizesse assim, chegava dois, três tampo ó, casa pra me socorrer, apesar de 

eu ter minha casa, mas casa pra me socorrer, quem me socorrer lá tinha bastante”. 

E assim o tempo foi passando até que numa quarta feira de maio de 2016 “fui trabalhar 

e quando fui de noite pra casa tomei um café e fui pra igreja.” Sua esposa, dona Telma 

acrescentou que seu marido “tomou banho, trocou de roupa e foi descansar antes de ir pra 

igreja, deitou um pouquinho na cama, tava cansado. Quando ele chegou na rua, no caminho, 

ele sentiu a perna ficar fraca. Aí ele pensou que fosse cansaço de trabalho, tudo bem, aí foi pra 

igreja”. Sr. Toinho então falou que quando “a irmã chamou pra mim ministrar a palavra, 
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quando fui ministrar a palavra aí não saiu mais nada da boca, parei de uma vez. Peguei a 

Bíblia, mas não consegui abrir a Bíblia”. “Você vê que o negócio foi tão sério que eu não 

consegui nem fazer isso” contou Sr. Toinho mostrando o movimento de abrir a Bíblia. 

E continuou... “eu achei que fosse assim um atropelamento na mente, mas o que veio 

me lembrar mesmo que eu tinha no momento tido foi, que me veio na lembrança, foi de que as 

coisa acontece do jeito que Deus quer. Só isso. Que eu tenho testemunho de pessoas, de pessoas 

que eu tenho testemunho que não foi ao vivo assim, testemunho de pessoas que quando 

aconteceu essa mesma coisa, da pessoa chegar e de repente apagar. Então como ser humano 

nós ‘somo’ muito falho, nós dependemos mesmo é de Jesus, toda hora, todo tempo, todo 

instante”.  

Naquele momento Sr. Toinho relembrou que ficou neutralizado, “não fazia mais nada. 

Inútil é uma pessoa que não faz mais nada, sem utilidade nenhuma”, só não caiu porque o 

pastor não deixou. Deu “uma fraqueza nas perna, tontura na cabeça”. 

Foi colocado num carro e levado para o hospital onde “chegando lá o médico disse: ó 

rapaz se tu demora mais cinco minutinho tu já era. Eu fiquei conformado ter ouvido essa 

palavra porque eu já tinha ouvido outro dia, porque teve essa mesma coisa lá”, contou Sr. 

Toinho se referindo ao episódio das abelhas onde disse ter ouvido a mesma coisa do médico. E 

continuou... “chegando lá no hospital o médico falou que mais cinco minutinhos eu tinha ido 

embora, aí eu digo: mas eu já passei por cinco minutinhos, então eu fiquei pensando então 

comigo, então Jesus não me quer morto. Me quer vivo, porque se fosse pra mim morrer 

naqueles cinco minutinhos lá e com mais cinco minutinhos vindo pra cá, dá dez minutinhos. 

De tudo eu faço conta, de tudo, tudo”. Depois disso “eu lembro de nada mais. Só na hora que 

chegaram, me levaram lá pra dentro e desse tal de cinco minuto. Só disso”. Naquele momento 

tive que achar engraçada a fala do Sr. Toinho. 

Quando chegou no hospital sua pressão estava 250 X 130 mmHg e após “dezessete dias 

internado, mas não foi entubado não. Foi entubado no início, mas foi dezessete dias de 

internamento e eu doido pra vir pra casa”, foi transferido para outro hospital ficando mais um 

mês aproximadamente. Naquele período conseguia sentar, comer e falar contou orgulhoso Sr. 

Toinho. 

Quando recebeu alta do hospital “falaram agora você tem que ter paciência e esperar. 

Vai fazer a fisioterapia e esperar” e entregaram um laudo e um encaminhamento que dona 

Telma levou no “posto e as menina encaminharam pro médico neuro ali em Itaipú, no postinho 
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de Itaipú, na clínica, na policlínica. Aí ele tá se tratando lá. Aí primeiramente cheguei em casa 

e fui resolver lá com as menina que encaminhou ele”.  Dona Telma explicou ainda que “o 

médico da policlínica encaminhou ele pra fisioterapia. Porque ele falou que lá na clínica de 

Icaraí era um médico que seria melhor e era mais rápida a fisioterapia pra ir trabalhar, o 

processo ia andar melhor e aqui o processo ia ser lento pra ele”. O médico da policlínica que 

encaminhou para fisioterapia era o fisioterapeuta que encaminhou para um centro de 

reabilitação. 

Sr. Toinho contou que no centro de reabilitação para onde foi encaminhado ficou 

durante 2 anos e 3 meses, que “era mais fisioterapia, mas eles trabalha muito na mente também. 

Trabalha muito com a mente da pessoa. Eu não sei direito não, parece que eu passei dez anos 

fazendo fisioterapia”, apesar de dizer que “foi bom demais, melhor do que eu mereço”. Dona 

Telma então falou que Sr. Toinho chegou no centro de reabilitação de cadeira de rodas e “tava 

assim né, tipo uma criança ainda”. Disse ainda que gostaria de ter “uma ajuda por causa do 

braço dele que ele ainda não move né. Ainda tá lento, ele não sente movimento. Se ele sentisse 

movimento no braço seria uma coisa mais adiantada né. Mas tá indo, o processo do braço dele 

tá desse jeito ainda e queria que ele trabalhasse mais com a mente dele pra ele ir evoluindo 

mais as coisa”. A evolução a qual Dona Telma se referia era a independência funcional do 

marido, ela já estava cansada do trabalho da casa, de ser a responsável pela família e de ainda 

auxiliar Sr. Toinho na locomoção, na higiene e na alimentação. Não tinha família de suporte, 

somente a ajuda esporádica de pessoas da igreja que frequentava e recebia como fonte de renda 

familiar somente o benefício do Sr. Antônio. 

Sr. Toinho então contou que “no rancho de Darwin, aonde morava antes, muitas vezes 

aí eu brigava com a mulher, esculhambava a mulher aquele negócio todinho, hoje eu trabalho 

mais a pressão. Eu trabalho! Eu tô trabalhando mais ficando calado porque se eu me exaltar, 

se eu me exaltar é pior pra mim. O AVC não dorme, o AVC pode voltar a qualquer momento. 

Tem pessoa amigo meu que já teve dois AVC. As menina falaram pra mim, é pra não se exaltar, 

não se exaltar, procurar ficar calmo, sempre que as coisas começa... foi o que eu entendi e é 

isso que eu tô fazendo, hoje em dia eu faço. Hoje eu faço isso”. Continuou dizendo, com 

expressão triste, que lá “eles orientava assim, sendo que a partir do momento do AVC, a vida 

pra mim mudou. Isso eles dizia: você não pode mais fazer isso nem aquilo, você tá neutralizado. 

Aí eu digo: Tá. Tudo bem. Tudo bem. É assim, assim, assim...” 

Com relação ao controle da sua pressão arterial, Sr. Toinho foi encaminhado ao 

cardiologista por “duas vezes. Uma foi particular, aí o médico foi e passou medicamento pra 
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ele e a outra vez ele foi encaminhado para ali no, para a policlínica”. Entretanto a “filha foi 

marcar várias vezes e ele nunca tá né. Tá de férias. Foi marcar pra ele e ele tá de férias. Dum 

período desses pra cá ele não foi mais pro cardiologista”.  

Sr. Toinho, na realidade, somente passou pelo cardiologista uma única vez nestes 2 anos 

e cinco meses após o AVC e segundo Dona Telma “ele nunca chegou a ir não, no posto lá não. 

Ele sempre, lá como eu falei, as menina ia lá né (rancho de Darwin), mas aqui ... e pra ir daqui 

de casa pro posto ele nunca foi. Nunca levei ele porque pra mim é dificultoso por causa da 

cadeira, entendeu? Até porque aqui onde eu tô morando tem asfalto e dá muito bem pra mim 

levar ele, fica melhor pra ...”  Neste momento Dona Telma começou a se atrapalhar com suas 

respostas. “O posto aqui não tem dificuldade, sabe por quê? Porque eu não vou pagar carro 

nem nada e pra mim ir levar ele pra Policlínica eu tenho que ter carro, tem que ter gente para 

mim conseguir”. A distância entre a casa atual e o posto e a policlínica era basicamente a 

mesma, somente em direções opostas. 

Quando perguntei como era realizado o controle da pressão do Sr. Toinho dona Telma 

respondeu meio ríspida que “veja bem, a pressão dele eu não tenho como eu verificar porque 

eu não tenho aparelho, aí eu controlo a pressão dele com os medicamentos né”. Os remédios 

para controle da pressão arterial continuavam os mesmos prescritos pela equipe do hospital e 

que foram mantidos pelo cardiologista e que Dona Telma pegava na unidade do PMF. 

Dona Telma então contou que quando Sr. Antônio saiu do hospital e “morava ali no 

rancho de Darwin, sempre eu tô indo lá no posto, eu parei de ir agora uns dias, mas agora eu 

comecei a voltar tudo de novo. Quando ela (enfermeira) Débora ela tava lá eu ficava sempre 

no pé dela, sempre no pé dela. Ela comparecia lá diretamente, ela sempre ia lá, cuidava muito 

bem dele. A médica ia, as menina ia, sempre me acompanhou muito bem”. Porém quando eles 

se mudaram para esta outra casa “demorou um pouco elas acompanhar a gente aqui porque eu 

mudei de endereço, aí ninguém sabia do meu endereço certinho, foi o período que ela 

(enfermeira) tava pra sair de lá, aí ele: Poxa, Débora vai sair, vai ficar ruim pra mim agora. 

Ela falou que ia vim outras equipe nova e tal. E aí a gente fica assim né, um pouco meio 

desacostumada. Com aquelas pessoa antiga, aí pra gente fica melhor porque a gente já tem 

mais contato”. A enfermeira Débora ficou sem trabalhar na unidade de saúde por 1 ano e 3 

meses. 

E continuou falando que recentemente “aí foi que eu conheci a Rosane (ACS), aí ela 

queria vim nessa rua mas eu não sabia que ela tava acompanhando aqui essa rua. Aí ela me 
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encontrou no meio da rua, ela conversou comigo, aí por diante. Aí ela veio, terceira vez com 

essa, que ela já vem aqui. Aí ela tá acompanhando a gente, aí foi que ela falou pra mim que ia 

falar com vocês, que ia acompanhar ele pra ver o médico pra ele, entendeu? Aí eu tô me 

desarmando agora com elas, segunda etapa agora porque eu tô morando aqui... o que... seis 

meses. Aí eu comecei depois que Rosane, é que Débora foi embora, aí eu parei de ir, mas agora 

eu comecei ir caminhando porque eu conheci ela, a Rosane”. 

Quando perguntou-se para dona Telma o que ela achava do cuidado recebido durante o 

processo de reabilitação do Sr. Toinho e se tinha alguma sugestão de melhoria ela disse que 

“mais pra frente eu acho que vai melhorar mais ainda, né, porque eu tô sendo, ele tá sendo 

acompanhado por vocês agora novamente. Espero que continue mais e mais”.  Entretanto, de 

repente, ela fez uma pausa pensativa e perguntou “Assim, eu não tô entendendo muito bem 

como você tá querendo decifrar esse assunto, como tá sendo o acompanhamento dele. Você 

quer ...”   

Esclareci que gostaria da opinião dela em como estava sendo realizado o 

acompanhamento da saúde do Sr. Toinho. Ela então olhou de relance para a enfermeira e para 

a ACS que estavam na sala durante toda a entrevista e respondeu com tom enfático  “não vou 

me queixar de nada porque... tô achando ótimo, eu não vou me queixar de uma coisa que eu tô 

me servindo, tanto da parte dele quanto da minha parte, entendeu? Eu não vou me queixar. Eu 

não vou dizer nada dessa área do posto de saúde que tá me ajudando praticamente, eu não vou 

me queixar de nada. Eu não vou dizer que não vou me queixar, que se eu for falar, eu tô 

mentindo. Porque eu tô lá, eu tô indo lá de vez em quando. Eu falo com as menina, inclusive as 

menina falaram, elas ficam até falando comigo assim brincando que, é porque eu sempre tô lá 

né, que fico insistindo”. A partir daquele momento ficou claro que não poderia continuar 

indagando sobre a unidade do PMF. 

Aproveitando a pergunta Sr. Toinho respondeu que com relação ao cuidado que recebeu 

“a única coisa que eu me queixo dela é só que as vezes eu tô sentado no canto e ela vem brigar 

comigo. Melhor que isso só no céu”. Depois ainda contou que “a coisa que eu mais quero no 

mundo, agora que eu tô querendo né, eu quero e Jesus sabe disso, é acertar na tele-sena, 

negócio de doido não, negócio de gente que tem juízo, eu quero acertar na tele-sena que eu 

quero comprar três carro. Um pra minha filha, outro pra mim e outro pra minha beleza”, se 

referindo a sua esposa. 
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Assim após uma manhã com alguns contratempos, uma entrevista difícil devido a fala 

e ao sotaque do Sr. Toinho, ao latido dos cachorros durante a maior parte do tempo, aos 

ventiladores soprando fortemente com barulho, terminei a entrevista aliviada, agradecendo 

aquela família por ter nos recebido e participado da pesquisa. Saímos da casa do Sr. Antônio 

Valente já passava das 12:30h e voltamos para a unidade do PMF. No caminho a enfermeira 

Débora falou que percebeu a desconfiança da dona Telma em falar sobre o cuidado de saúde 

recebido devido a sua presença e da ACS Rosane. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O ouvir e observar a experiência humana permitiu-me a percepção de uma realidade 

simultânea, invisível, qualitativa, mas de difícil entendimento para uma época dominada por 

pensamentos especializados. Nossa responsabilidade é de não a omitir, mas buscar outros 

modelos de pesquisa para evidenciá-la além dos tradicionais modelos científicos da medicina 

baseada em evidências. A construção do conhecimento dita e segue os modelos determinantes 

e determinados pelos momentos sócio-históricos num mundo ainda fragmentado como 

especialistas, focados em padronizações e classificações, o que torna difícil conseguir efetivar 

mudanças, ou melhor, transformações conceituais. Ao invés de se enfrentar o desafio, omite-se 

o resto, como apenas o resto. O exercício da medicina dá-nos acesso privilegiado aos 

comportamentos individuais diante da ameaça de perder a vida e das repercussões que a doença 

causa nos familiares e amigos de uma pessoa. 

A experiência vivenciada com a escuta dos pacientes e a elaboração das narrativas 

propiciou uma visão de mundo contextualizado no tempo. Acho interessante ter percebido esta 

mudança no sentido do olhar pois acredito que a maioria, de nós médicos, tem sempre uma 

ideia pré-concebida de saber escutar e “colher” uma boa história dos pacientes. Mera ilusão. O 

foco é completamente na doença. Escutamos o que necessitamos para realizar um diagnóstico 

e desenvolver uma ação. E todo o restante, a pessoa dentro do contexto e o contexto dentro de 

uma história de vida? No máximo chegamos até a visão do contexto. Então como desenvolver 

ações sejam elas promotoras, preventivas, curativas ou reabilitativas para os pacientes sem essa 

visão ampliada?  

É nessa complexidade que está o interesse e por isso lembro que vivemos num tênue 

emaranhado em que tudo pode ter relação com tudo. A trajetória é árdua porque precisa-se 

muito mais do que entender processos, mas de saber sistematizá-los para poder inovar 

conhecimentos e práticas médicas.  

Muito mais que mudanças, há necessidade de nos adequarmos às transformações 

epistemológicas que desafiam a todos. Na medicina há que se contextualizar, se personalizar, 

porque a complexidade é real, se acresce pelo adoecimento social e depende da interação entre 

diferentes sistemas. 

Ao retomar o objetivo do estudo através das narrativas desenvolvidas pode-se observar 

que os itinerários terapêuticos durante os processos de adoecimento demonstraram que as 

escolhas realizadas em busca do cuidado estão relacionadas ao processo de sofrimento do ser 
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humano, independente das linhas de cuidado estabelecidas, dos sistemas de referência e de 

contra-referência e de regulação existentes. Nesse processo, questões de ordem econômica e 

fatores socioculturais estão presentes em todos os momentos, juntamente com as redes sociais.  

Sendo a HAS uma doença silenciosa e que quando apresenta sintomas estes são 

relacionados a fatores como excesso e tipo de trabalho, estresse, hábitos alimentares e ingesta 

de bebida alcoólica, a busca pelo cuidado somente aconteceu quando o sintoma se perpetuou 

ou ocorreu um evento agudo em órgão-alvo, corroborando com Mattos (2004) que diz que a 

assistência é demandada a partir de uma experiência de sofrimento. 

Apesar do acesso em potencial ao sistema de saúde pela APS cada paciente percorreu 

um caminho distinto com relação ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento da HAS de 

acordo com sua percepção da gravidade da doença.   

O AVC foi identificado como uma situação de risco de morte, porém isto aconteceu 

pelas experiências dos pacientes e não pelas orientações dos serviços de saúde sobre as 

complicações da HAS e seus sinais de alerta. No momento do agravo os pacientes utilizaram a 

rede informal para chegar à Unidade de Emergência (UE) da região, com exceção do Paciente 

3 que foi diretamente para a Atenção Terciária (AT) do município vizinho por se ter 

conhecimento de que a mesma apresentava melhor infraestrutura tecnológica de atendimento. 

Os demais foram acolhidos na UE e transferidos para o hospital de referência do município 

onde ficaram internados. Dos cinco pacientes somente um paciente foi liberado para o domicílio 

a partir da UE, a pedido próprio, mesmo já apresentando sequela de hemiplegia, o que nos 

impede de realizar alguma avaliação sobre o cuidado.  

Nas narrativas dos pacientes que ficaram internados pôde-se identificar uma 

fragmentação do cuidado na AT a esses pacientes que tiveram na sua perda funcional a sua 

fragilidade. Apesar da AT ser um local de múltiplos saberes, não se percebeu a 

interdisciplinaridade acontecer, mas sim a visão da doença pela equipe médica e a visão da 

sequela pelos profissionais da área da reabilitação. Não se pode dizer que existiu um 

planejamento com relação as necessidades de reabilitação dos pacientes, já que não houve 

orientações sobre o cuidado domiciliar pós alta deixando a família e paciente inseguros frente 

a nova situação. Nesse caso, talvez a falta de conhecimento ou reconhecimento dessas 

necessidades por parte dos profissionais mais atuantes nas equipes da AT, como os médicos e 

enfermeiros, e a falta de interdisciplinaridade deles com os profissionais ligados diretamente a 

reabilitação, dificulte a qualidade e a continuidade do cuidado ofertado. 

Mesmo assim observamos uma percepção satisfatória pela maioria dos familiares em 

relação ao cuidado biomédico ofertado, já que os pacientes se recuperaram do quadro agudo, o 



100 
 

 

que contrapôs a percepção insatisfatória do cuidado pelos pacientes, com exceção do Paciente 

3 que ficou em um hospital com mais recursos tecnológicos. Talvez se deva repensar a 

humanização nas práticas de saúde, buscar opções que possam intervir na melhoria da qualidade 

da atenção de modo a superar situações que impeçam a efetividade na produção do cuidado 

integral.  

Cabe futuramente estudar a qualidade do cuidado na AT pela visão de pacientes com 

AVC, já que de acordo com Cecílio (1997) as práticas de saúde nas instituições hospitalares 

ficam a cargo do tratamento, cura e recuperação da doença de forma pura e simples, com a 

abordagem ao paciente voltada para a doença, o diagnóstico e tratamento, sem observar o modo 

de vida, o contexto socioeconômico, o significado subjetivo e social do agravo que o acometeu, 

seu ânimo em se recuperar e de ser sujeito do seu processo de cura.  

 No presente estudo também não se observou a articulação da AT com a APS já que na 

alta hospitalar os pacientes não foram encaminhados para a APS, mas sim para neurologia, 

fisioterapia e serviços de reabilitação corroborando com os resultados encontrados por 

Bousquat et al (2016). 

A dificuldade na referência para serviços especializados compromete a continuidade e 

a qualidade do cuidado e é capaz de influenciar no modo de andar a vida de cada paciente. 

Assim, a dificuldade de acesso dos pacientes a AE devido a protocolos de encaminhamento 

através de sistema informatizado e de demanda não priorizada, traduziu-se em arranjos 

organizacionais de busca pelo cuidado através do uso do subsistema de saúde informal para 

acesso aos serviços de reabilitação.  

Os itinerários através dos subsistemas informal, popular e profissional, assim definidos 

por Conill et al. (2008), foram influenciados por vários fatores tais como acessibilidade, 

eficácia, experiências anteriores, valores, crenças e pela maneira como foram acolhidos pelas 

pessoas que integravam cada um dos subsistemas. 

Assim como no estudo de Conill et al. (2008) identificamos a presença de um mix 

público-privado no sistema profissional com a utilização de consultas médicas na AE, na 

realização de exames e no processo de reabilitação através de desembolso direto e da utilização 

de plano de saúde. Também, como nesse mesmo estudo, identificou-se por meio do itinerário 

um “trajeto de cuidado invertido” já que os cuidados preventivos começaram no final quando a 

doença já estava instalada. Esses cuidados foram correlacionados aos fatores desencadeantes 

do AVC tais como: estilo de vida, hábitos alimentares, tabagismo, estresse por pressões, 

insatisfações e perdas no trabalho e/ou na família. Além disso, o mesmo estudo apontou que os 

trabalhos dentro da linha cardiovascular são bons marcadores de práticas de promoção, de 



101 
 

 

prevenção e de acompanhamento mais efetivas, principalmente por ser uma linha onde os 

agravos podem ser recidivantes.  

Acesso é um conceito complexo em sua utilização nos serviços de saúde. Para Starfield 

(2002) acessibilidade é a característica da oferta e acesso a forma como as pessoas percebem a 

acessibilidade aos serviços de saúde, o que influencia na decisão da procura pelos mesmos 

motivada pela experiência passada, o que também se observou nas narrativas.  

No município de Niterói a APS deveria ser a porta principal de entrada do sistema de 

saúde, porém há distintas portas de entrada na rede de saúde talvez pela própria trajetória de 

implementação do PMF.  De acordo com estudo realizado por Bastos (2016) o município de 

Niterói apesar do pioneirismo na implementação da APS através do PMF, sofreu alterações em 

sua estrutura para adequação à ESF, mantendo algumas características como a equipe de 

supervisores de clínica médica, saúde mental, pediatria, ginecologia-obstetrícia, serviço social 

e enfermagem, apesar da enfermeira constituir a equipe da ESF. Mais recentemente a rede de 

saúde passou pelo processo de informatização das unidades do PMF, mas sem integração das 

informações dos pacientes. Houve também saída de profissionais antigos do PMF, com maior 

rotatividade dos mesmos devido alteração na forma de contratação, a criação de uma rede 

específica para Atenção à Pessoa com Deficiência juntamente com seu sistema informatizado 

regulatório, RESNIT, e a inserção do NASF em algumas unidades do PMF (DECAU, 2016).   

Mesmo com ampliação, nos últimos anos, da cobertura populacional pelo PMF algumas 

barreiras foram identificadas no acesso ao serviço, tal como excesso de demanda, espera 

prolongada por atendimento, percepção de baixa resolutividade, horário de funcionamento das 

unidades, dificuldade para realização de exames de baixa complexidade como Raios X e 

Eletrocardiograma. Estes achados vão ao encontro dos dados de Bousquat et al. (2016) em 

relação a promoção, prevenção e manutenção da saúde pela APS, inclusive também no que 

tange a procura irregular do serviço, na realização de busca ativa dos pacientes e em ações de 

educação em saúde. 

Apesar da estrutura física existente da rede de saúde observou-se dificuldade em 

responder a demanda dos pacientes, por quantitativo insuficiente de recursos humanos e 

tecnológicos o que compromete a integralidade do cuidado ao impedir ações de promoção, 

prevenção e visitas domiciliares. Assim, neste estudo, a APS aparece com seu papel de eixo 

estruturante do sistema de saúde fragilizado, onde sua função ordenadora e coordenadora do 

cuidado assumiu função coadjuvante frente a AE.  

Diante deste contexto podemos também observar nas narrativas uma fragilização dos 

vínculos a partir da definição de Merhy (1993): 
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Criar vínculos é o profissional de saúde ter relações claras e próximas com o usuário, 

integrando-se com a comunidade em seu território, no serviço, no consultório, nos 

grupos e se tornar referência para o paciente, individual ou coletivo, que possa servir 

à construção de autonomia do usuário (Merhy, 1993:138). 

 

Como apontou Mehry (1993) o vínculo deve ser visto no sentido de responsabilização, 

de acolhimento, de resolução, de solução compartilhada das demandas entre profissionais e 

pacientes e da satisfação dos mesmos, e não somente pelo fato de ser adscrito a um território 

ou a uma equipe de saúde. Vínculo que estimule as ações de promoção da saúde, preventivas, 

a adesão aos tratamentos e as mudanças de hábitos.  

Dentre os motivos que dificultaram a criação do vínculo pôde-se observar a falta de 

estrutura física dos módulos onde a disposição arquitetônica e o pouco espaço dificultam a 

acessibilidade dos pacientes mais idosos e com alguma incapacidade. Além disso, o excesso de 

demanda curativa nas unidades que aumenta o tempo de espera pelo atendimento, a rotatividade 

dos profissionais de saúde pela instabilidade do vínculo empregatício, a incompatibilidade dos 

horários de atendimento das equipes com os horários de trabalho dos pacientes, interfere 

também no processo de vinculação. 

A inadequação das condições materiais e organizacionais do trabalho nas equipes 

também foi observada neste estudo, o que favorece a fragilização das instâncias coletivas nos 

ambientes de trabalho, o empobrecimento da identidade profissional e do sentido do trabalho 

conforme também evidenciado em estudo de Assunção et al. (2012).  

Na Atenção Especializada também não se observou nas narrativas um vínculo 

fortalecido entre pacientes e profissionais já que a maioria não tinha conhecimento do nome e 

da especialidade do profissional, além da dificuldade na marcação das consultas e de 

acessibilidade geográfica e arquitetônica. Entretanto, nos serviços de atenção especializada em 

reabilitação, pela característica do processo de trabalho interdisciplinar, pelo contato frequente 

e talvez por ser o local onde os pacientes tiveram a melhora da sua funcionalidade, houve a 

criação de um vínculo fortalecido e percepção de maior qualidade do cuidado. 

Não se evidenciou um sistema de contra-referência formal entre a AE e a APS o que 

dificulta a continuidade e a integralidade do cuidado para todos os níveis de assistência. A Rede 

de Cuidado a Pessoa com Deficiência (RCPD), composta por instituições privadas sem fins 

lucrativos que prestam serviço para o município, é independente da rede de saúde geral do 

município. Além disso, seu processo de liberação de acesso realizado através de Plano 

Terapêutico Singular (PTS) baseado em procedimentos aprovados ou não pelo gestor regulador, 

pode dificultar o princípio da integralidade, corroborando com a iniquidade do cuidado e a 
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comunicação entre a AE e a APS, conforme visto anteriormente neste trabalho nas figuras 2 e 

3. 

Esperava-se que o local capaz de assumir a coordenação do cuidado dos pacientes com 

doenças crônicas incapacitantes fosse a APS conforme afirmam os estudos de Starfield (2002). 

Porém a partir do momento em que os pacientes apresentaram suas perdas funcionais pelo 

quadro agudo, ficou evidenciado um afastamento da equipe do PMF independente do paciente 

estar ou não vinculado a atenção especializada. Além disso, mudou-se o foco do controle da 

HAS, principal causa do AVC, para a lesão cerebral e sua sequela física, evidenciado em 

encaminhamentos para neurologia e somente fisioterapia. Todo o resto como os engasgos – 

potenciais causadores de broncoaspiração – e a depressão foram deixados para segundo plano, 

assim como toda a desestruturação familiar devido a perda da pessoa provedora do sustento 

material e emocional.  

Deste modo, identificou-se nas narrativas que a APS não lida de modo adequado com o 

paciente hipertenso que teve AVC, já que não assegura a longitudinalidade, colocando-se no 

simples papel de lugar para troca de receitas e busca de medicamentos. É necessário reformular 

as formas de captação e acesso a esses pacientes para controle dos fatores de risco com objetivo 

de evitar um novo agravo. 

A necessidade do cuidado constante prolongado envolve uma reestruturação familiar 

emocional e financeira, além dos espaços físicos domiciliares. Um mundo novo, totalmente 

desconhecido se abre para o paciente, para seus familiares e seus amigos. A incerteza do amanhã 

sempre existiu sem ser percebida, mas diante da incapacidade ela se engrandece. A família além 

de ser a base para o cuidado na situação de adoecimento crônico sofreu influência dessa 

situação, corroborando o trabalho desenvolvido por Lopes et al. (2003). Assim, as trajetórias 

de busca, produção e gerenciamento do cuidado na experiência do adoecimento dos pacientes 

foram empreendidas pela família para obter resolução das necessidades em saúde. Os pacientes 

creditaram a melhora do seu quadro funcional pela percepção do cuidado da família e pela 

espiritualidade. 

Desse modo, é evidente a necessidade do cuidado integral através da observação do 

contexto social deste paciente e de sua família, provendo orientações para garantir a melhor 

escolha de cuidado para todos. Nesse contexto, estaria o papel da equipe NASF, profissionais 

ligados diretamente a reabilitação para dar este suporte as equipes do PMF e aos pacientes, 

entretanto neste estudo tal papel não ficou evidenciado. 

É necessário pensar se apesar de todas as reflexões sobre o conceito de saúde, sobre as 

políticas de humanização, sobre a oferta, organização e articulação dos serviços de saúde, que 
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tipo de cuidado está sendo oferecido para as pessoas com incapacidades, ou como queiram, com 

deficiência. Ainda não existe equidade de informação, de comunicação e de acesso para suprir 

a todas necessidades existentes.  O desconhecido que está além do olhar biomédico para os 

profissionais de saúde ainda os assusta e afasta.  

Os serviços e práticas profissionais não estão organizados para proteger esses usuários 

ou garantir as respostas necessárias às suas demandas, pautadas no acesso a rede de cuidados, 

nos direitos e valores relacionados a defesa da vida humana, causando evolução da doença e do 

sofrimento dos pacientes além do aumento desnecessário nos custos para o sistema de saúde. 

Diante dos problemas complexos dos pacientes neste estudo, não de que não possuam 

soluções, mas de que precisam ser enfrentados, deve-se levar em conta de que não existem 

medidas certas e iguais para todos os casos, há contextos sociais e históricos influenciando cada 

situação, há desejos e subjetividades que importam, que são necessários exercícios 

interdisciplinares e intersetoriais para resolver os problemas em questão e ampliar a capacidade 

coletiva de cuidar. 

A tendência a minimizar os distúrbios e sintomas inerentes a HAS, assim como a 

dificuldade para suportar as difíceis condições de incapacidade, que privaram os pacientes de 

sua fonte de renda e desestruturaram as famílias, apresentaram-se relevantes no estudo. O 

paciente que sobrevive a um AVC retorna à sua família com sequelas que diminuem sua 

autonomia e na maioria das vezes não conta com uma estrutura de suporte de cuidados diretos 

que o conduza agilmente à reabilitação, o que influencia diretamente em sua recuperação. Sabe-

se que quanto mais breve se inicia o processo de reabilitação maior é a capacidade de 

recuperação e menor o tempo de tratamento dos pacientes (LIANZA, 2015).   

A programação para o processo de reabilitação de pacientes com AVC já deveria 

começar na AT tão logo estabilização clínica do paciente. Entretanto a fragmentação do cuidado 

existente nos/e entre os níveis de atenção impede que isso aconteça. Nos achados do estudo a 

inexistente articulação entre a APS e a AE dificultou o acesso à reabilitação precoce, assim 

como o modo de organização da rede de saúde favoreceu o aparecimento do mix público-

privado e a utilização do subsistema informal pela busca do cuidado na maioria dos casos. 

Ao pensar a integralidade do cuidado ressalta-se as contradições encontradas no estudo 

na tentativa de construir a integralidade em ato. É necessário sair da ordem do discurso para a 

práxis. Não funcionam protocolos, sistemas de informatização, criação de novos espaços de 

APS se não houver modificação nos processos de trabalho e nos obstáculos existentes à 

informação e comunicação entre os níveis assistenciais. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos itinerários deste estudo pôde-se identificar que o SUS esteve presente 

principalmente nos eventos agudos. Com relação a APS observou-se uma precarização no 

cuidado aos pacientes tanto em ações promotoras, preventivas quanto na continuidade do 

acompanhamento do paciente e de sua família. 

Corroborando com o estudo de Cueto (2004) o processo de adoecimento dos pacientes 

é social e economicamente sustentado, necessitando de uma resposta política adequada. Além 

disso, a hemiplegia pelo evento do AVC é uma realidade habitual que necessita de soluções 

tecnológicas com objetivo de melhorar a funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes e 

seus familiares. 

  A dificuldade encontrada na comunicação interprofissional contribuiu para a 

fragmentação da assistência entre a APS e os outros níveis de atenção à saúde, principalmente 

na AE em reabilitação que funciona como um subsistema dentro da rede de saúde do 

município, dificultando a construção do princípio da integralidade. 

Entretanto, deve-se ter em mente que a percepção pela AE da baixa resolutividade 

clínica da APS colabora para o enfraquecimento da articulação entre os níveis assistenciais e a 

criação de Redes de Atenção à Saúde horizontalizadas e efetivas no cuidado aos pacientes. 

Apesar do mix público-privado estar presente no estudo, o acesso à saúde suplementar 

não significou garantia de atendimento e tampouco de um cuidado integrado e integral, o que 

talvez possa ser tema de estudo futuro. 

O estudo apresentou como limitações a presença de um profissional de saúde em quatro 

situações distintas, onde percebeu-se a dificuldade no relato por parte dos participantes. Além 

disso, o vínculo anterior existente entre a entrevistadora e três pacientes trouxe algumas 

implicações nos relatos, mas também uma maior percepção de confiança dos entrevistados. 

Diante do exposto, neste estudo observou-se que a APS não consegue exercer seu papel 

de ordenadora e coordenadora do cuidado, sugerindo uma APS seletiva sem efetividade no 

cuidado ao grupo de pacientes estudados, contrapondo os princípios do SUS e o conceito de 

proteção social da Constituição Federal de 1988. 

Corroborando com o estudo de Travassos (2004) mais estudos sobre planejamento, 

organização e avaliação de serviços assistenciais a partir da visão dos pacientes tornam-se 

necessários em busca de soluções compartilhadas para a promoção da saúde e prevenção de 

doenças, agravos e sequelas. 
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Devido a alta prevalência do AVC e suas implicações físicas, emocionais, sociais para 

os pacientes e suas famílias devido a deficiência instalada de forma súbita, a necessidade de se 

colocar em prática o princípio da equidade para estes pacientes e de ainda nos depararmos com 

narrativas como as deste estudo, propõe-se que sejam desenvolvidos estudos futuros com 

relação a acessibilidade aos serviços de saúde, sobre qual a posição e o papel da reabilitação 

dentro do SUS e sobre quais são as percepções geradas nos pacientes pelas incapacidades 

instaladas. 

E finalmente, o trabalho de desenvolvimento de narrativas possibilitou um maior 

conhecimento dos pacientes em seus contextos de vida e a influência dos determinantes sociais 

da saúde no processo de saúde e doença de cada um. Permitiu que os pacientes fossem vistos, 

ouvidos e reconhecidos na tentativa de se colocar em prática a real participação social nos 

planejamentos em saúde com objetivo de proporcionar o tipo de cuidado que cada um de nós 

almeja. 
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 APÊNDICES                         

APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ABERTA COM OS PACIENTES SOBRE O ITINERÁRIO 

TERAPÊUTICO. 

 

1- Quando e como descobriu ter hipertensão arterial sistêmica? 

 

a. Quem fez o diagnóstico 

b. Quem foi o primeiro contato no sistema de saúde 

c. Quem iniciou o tratamento 

d. Quem direciona/orienta seu tratamento através do sistema de saúde 

 

2- Quem/Como sua condição tem sido cuidada/tratada? Continuidade do cuidado 

(profissionais envolvidos) 

 

a. Referências/ encaminhamentos 

b. Acesso a especialistas/tempo de espera/ apoio para o acesso  

c. Informação transmitida/recebida 

d. Apoio em auto-ajuda/ informação em saúde/ auto-cuidado/programas de 

prevenção/ esportes/ qualidade de vida 

e. Sistema informal de apoio (amigos, voluntários, comunidade, igreja) 

 

 

3- Por favor, descreva o que sentiu, quais os sintomas/sinais que apareceram quando 

estava tendo o AVC? O que pensou que estivesse acontecendo? 

 

a. A pergunta se refere a literatura em saúde sobre a doença 

b. Quem falou/conversou com o sr/sra sobre sintomas, riscos, mudanças no estilo 

de vida etc?   

 

4- Conte-nos para onde foi quando teve o AVC e como descreve a assistência na rede de 

saúde neste momento? 
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a. Trajeto pelo sistema, pessoas envolvidas 

b. Aqui o foco não é a Atenção Primária 

 

 

5- Quando começou a ser tratado no centro de reabilitação? Como foi o encaminhamento? 

 

a. A Atenção Primária foi/esteve envolvida? Como? 

b.  Encaminhamento realizado em tempo adequado?  

c. Adequação da informação trocada/realizada entre os profissionais e entre eles e 

o sr/sra. 

 

6- Descreva brevemente seu tratamento de reabilitação 

 

a. Testa o conhecimento do paciente sobre seu problema de saúde 

b. O paciente acha adequado seu tratamento? 

c. O paciente acha a equipe adequada, capacitada e interessada? 

 

7- Avalie o acompanhamento que vem recebendo pela Atenção Primária 

a. Testa o conhecimento do paciente 

b. O paciente acha adequado seu tratamento? 

c. O paciente acha a equipe adequada, capacitada e interessada? 

        

8- Qual a sua opinião sobre o cuidado recebido até o momento? 

a. Acha que foi adequado? (algo que tenha esquecido de mencionar que foi bom) 

b. Todas a pessoas envolvidas: o tratamento/o lidar com o paciente foi apropriado, 

informadas/ capacitadas e interessadas 

c. Coordenação 

d. Encaminhamentos: tempo de espera, se foram adequados 

e. Sugestões para melhoria 
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        APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pacientes do SUS 

PROJETO DE PESQUISA: A coordenação do cuidado em unidades de Atenção primária 

em saúde nos municípios de Niterói / RJ e Campinas / SP. 

 

Pesquisador Responsável: Fabiano Tonaco Borges 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto de Saúde Coletiva, 

Universidade Federal Fluminense.  

 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 35878207 / (21) 981810677 

 

Nome da (o) participante:  

 

_______________________________________________________________ 

 

Idade: _____________ anos 

 

Responsável legal (quando for o caso):  

 

_________________________________________________ 
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O(a) Senhor (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A 

coordenação do cuidado em unidades de Atenção primária em saúde nos municípios de 

Niterói / RJ e Campinas / SP”, de responsabilidade do pesquisador Fabiano Tonaco Borges. 

Caso concorde em participar, por favor, rubrique todas as folhas e assine ao final do documento 

em duas vias. Você receberá uma via deste termo em que se consta o telefone do pesquisador 

principal, em que poderás tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

Para proporcionar o tratamento mais efetivo aos pacientes que sofreram derrame 

cerebral em razão de problemas de pressão alta, nós pesquisadores queremos entender como 

acontece o acesso aos serviços especializados de saúde de pacientes tratados em Equipes de 

Saúde da Família, e que necessitam de serviços de reabilitação. Nosso objetivo é conhecer todos 

os lugares dos tratamentos em saúde que você vem recebendo as ajudas necessárias para 

conseguir atendimento na rede de saúde do SUS. A isso nós chamamos de itinerários 

terapêuticos.  

O(a) senhor(a), ao concordar em participar da pesquisa, agendaremos um horário que 

melhor lhe convir para entrevistá-lo(a) com o auxílio de um questionário. Este questionário 

possui 08 perguntas referentes aos cuidados médicos e de saúde em geral que o Sr./Sra. vem 

recebendo na rede de saúde. Nós estimamos a duração da entrevista entre 1 hora e 1 hora e 

meia. Nós utilizaremos um gravador de áudio para registar toda entrevista. Após nossa equipe 

fará a transcrição do áudio para podermos analisar as informações juntamente com as outras 

entrevistas coletadas.  

A entrevista vem sendo planejada a fim de evitar qualquer dano, desconforto ou 

constrangimento. Sabemos que toda pesquisa incorre em riscos físicos, psíquicos, sociais e 

espirituais. Avaliamos que nossa pesquisa como de riscos mínimos. Os possíveis riscos são a 

quebra de sigilo de suas informações e desconforto emocional e por consequência físico que a 

entrevista pode gerar. Para evitar a quebra de sigilo será adotado os seguintes procedimentos: 

preservação de dados pessoais e identificadores através da utilização de codinomes para 

representar os participantes. Caso ocorra quebra de sigilo, seu nome não será exposto, pois as 

gravações e transcrições não conterão seu nome, como também descartaremos completamente 

e imediatamente todas as informações. Somente o pesquisador irá manipular os dados e os 

participantes serão identificados por codinomes. Para minimizar o desconforto que alguma 

pergunta possa gerar, o pesquisador irá deixar o participante confortável durante todo o tempo 

que for necessário, iniciando uma conversa anterior para descontrair e informando claramente 
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que o (a) participante pode se recusar a responder e interromper a pesquisa a qualquer momento. 

Mas se mesmo assim, o Senhor(a) necessitar de algum cuidado médico e apoio emocional nós 

estaremos prontos a dar os primeiros cuidados, pois nossa equipe conta com uma médica e uma 

enfermeira. Nós também estaremos prontos a buscar apoio psicológico ao participante e 

familiares na rede pública e nos ambulatórios de nossas universidades em Niterói/RJ e 

Campinas/SP.   

Este estudo não terá benefícios diretos ao (à) senhor (a). No entanto, nossa pesquisa 

poderá contribuir para melhorar o acesso da população e a qualidade dos serviços de saúde 

básicos, especializados e hospitalares, além de contribuir para o desenvolvimento da ciência no 

Brasil. Todo o processo e etapa da pesquisa será esclarecida pelo pesquisador, que estará 

disponibilizada através dos registros elaborados ao longo da pesquisa, mesmo após o 

encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa. Ou ainda você poderá entrar em contato com o 

pesquisador para acompanhamento, ou qualquer dúvida ou esclarecimento referente ao seu 

acompanhamento e participação. As informações serão completamente apagadas após 5 anos 

da realização da entrevista. 

Sua participação é voluntária e seu consentimento poderá ser retirado a qualquer 

momento, sem que traga prejuízos a continuidade do seu tratamento, principalmente com 

relação ao seu atendimento na rede de saúde. 

O senhor (a) não terá sua identidade revelada e para garantir o seu anonimato será 

identificado por codinome [...]. Os resultados do estudo serão analisados somente pelos 

pesquisadores do projeto, e não será permitido o acesso de outras pessoas. Os áudios e as 

transcrições do grupo focal serão gravados em computador de usos exclusivo da pesquisa, sem 

acesso à internet, com senhas protetores ao próprio computador e os arquivos da entrevista, para 

protegê-lo(a) contra qualquer quebra de sigilo. 

Caso o participante tenha algum custo com a participação deste estudo (transporte, 

alimentação ou qualquer outro gasto decorrente de sua participação na pesquisa), o mesmo será 

ressarcido pelo pesquisador. Mas evitaremos qualquer gasto ao agendar a entrevista antes ou 

após sua consulta de rotina, ou mesmo nos deslocando à sua residência.  

No caso de o participante sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o mesmo deve 

entrar em contato imediato e direto com o pesquisador para que sejam tomadas as providencias 

necessárias. O participante da pesquisa receberá a assistência integral e imediata, de forma 
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gratuita, pelo pesquisador, pelo tempo que for necessário, em caso de danos decorrentes da 

pesquisa. 

Os resultados obtidos ao longo da pesquisa e após seu encerramento serão enviados em 

formato de relatório à secretaria municipal de saúde de Niterói/RJ e de Campinas/SP. Os 

relatórios de pesquisa estarão disponíveis com pesquisador. O (a) senhor (a) poderá solicitá-los 

e acessá-los sempre que necessário. 

Em caso de dúvida quanto a pesquisa o participante poderá entrar em contato com o 

pesquisador pelo telefone (21) 35878207 / (21) 981810677 ou com o Comitê de Ética em 

Pesquisa pelo telefone (21)2629-9189 situado a Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio 

anexo ao HUAP.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para 

que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com 

as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, 

os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:   

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax:+55(21) 26299189  

Eu, __________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de 20__. 

 

_________________________________                _________________________________ 

      Nome e assinatura do participante                                   Nome do acompanhante          

 

___________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador                                       


