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Relatório de execução do 5º encontro do aperfeiçoamento 
“Construção da Rede de Atenção a usuários de drogas e seus familiares”

Sorocaba, 15 de setembro de 2015

Fortalecendo Nós
aprimorando a rede de atenção intersetorial na atenção aos usuários de álcool e outras drogas
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Fortalecendo Nós: aprimorando a rede de atenção intersetorial na atenção aos usuários de álcool e outras drogas é um 
projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, coordenado pelo professor Marcos Roberto 
Vieira Garcia, do Departamento de Ciências Humanas e Educação (DCHE), que tem por objetivo aprimorar a rede local de atenção 
aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. O projeto é realizado a partir de um convênio com a Secretaria Nacional de 
Política sobre Drogas (SENAD) e tem parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.

O projeto está organizado em três etapas:
 

1) Mapeamento dos grupos e instituições que prestam assistência a essa população. O mapeamento foi realizado em 2014 e 
identificou a necessidade de aprimorar a rede já existente, a partir da promoção do diálogo entre estes grupos e instituições 
e da busca de implantação de alternativas para seu melhor funcionamento. 
2) A articulação de uma rede propriamente dita, através de encontros presenciais e virtuais que prezem pela troca de 
experiências, por adensamentos conceituais e pela realização de ações em comum.
3) Acompanhamento das ações previstas para o melhor funcionamento da rede.

Este relatório de atividades corresponde à execução parcial da atividade 2: Aperfeiçoamento “Construção da rede de atenção a 
usuários de drogas e seus familiares”. Esta atividade é composta de encontros presenciais em um ou dois dias de cada mês, realizados 
de maio a setembro de 2015, além de acompanhamento à distância entre os encontros.  

 Já foram realizados os seguintes encontros:
 

13 e 14 de maio – quarta e quinta-feira (local: Céu Sagrado)
15 de junho – segunda-feira (local: Núcleo ETC da UFSCar) 
15 de julho – quarta-feira (local: Núcleo ETC da UFSCar) 
12 e 13 de agosto – quarta e quinta-feira (local: Céu Sagrado)  

Este relatório corresponde à execução do 5º e último encontro do Projeto, realizado no dia 15 de setembro 
de 2015. As atividades foram realizadas no Núcleo ETC da UFSCar, em Sorocaba, SP. Participaram do encontro 
43 profissionais da Rede SUS, SUAS, ONGs e associações, Poder Judiciário e outras instituições.
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    Programação geral

15 de setembro de 2015
Manhã: Abertura do 5º Encontro + Adensamento conceitual: 
“Estratégias de articulação de grupos e redes” + Oficina: Mapas 
coletivos + Preparação para as atividades da tarde
Tarde: Apresentação das atividades realizadas no aperfeiçoamento 
pelos participantes + Fala dos representantes da Secretarias + 
Encaminhamentos
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Primeiro momento: 
Abertura

15 de setembro, 2015

Este é o 5º e último encontro desta etapa do Projeto Fortalecendo Nós e tem o objetivo de compartilhar com a gestão 
o percurso deste aperfeiçoamento e definir e acordar encaminhamentos para a continuidade do processo de articulação 
da rede de atenção a usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. Grande parte dessas atividades, já anunciando 
uma nova organização para a continuidade, é protagonizada pelos profissionais da rede. 

Na abertura deste último encontro 
foram apresentados os objetivos e a 
programação do dia, retomando também 
as atividades realizadas nos encontros 
anteriores. No hall de recepção, foram 
dispostos os materiais produzidos ao 
longo do aperfeiçoamento: registros das 
atividades dos encontros, bem como um 
registro-memória dos adensamentos 
conceituais dos encontros anteriores e 
um histórico das ações dos grupos de 
trabalho, na forma de paineis de facilitação 
gráfica. Assim, todos puderam retomar o 
histórico dos encontros e se aquecer para 
este momento de fechamento de um ciclo.
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Segundo momento: 
Adensamento conceitual

15 de setembro, 2015

Objetivos da atividade

• Destacar algumas estratégias de articulação de 
grupos e redes, apontando caminhos e cuidados 
necessários.

• Retomar os caminhos e estratégias do 
aperfeiçoamento do Fortalecendo Nós, ressaltando 
os porquês das metodologias escolhidas.

Atividade

Neste segundo momento do encontro, Mariana Manfredi e 
Gustavo Valentim, integrantes da equipe responsável pela concepção 
e execução do aperfeiçoamento, realizaram um adensamento 
conceitual-experencial sobre estratégias de articulação de grupos e 
redes. Começam explicando que a ideia deste adensamento é mostrar 
os bastidores do aperfeiçoamento, a “casa das máquinas”, para que 
o grupo de profissionais possa tomar conhecimento dos princípios 
e escolhas metodológicas feitas ao longo deste processo. Falam que, 
mais do que passar uma cartilha, a ideia é compartilhar a construção 
desse caminho, ressaltando  cuidados que foram tomados durante todo 
o trajeto e que podem contribuir para a continuidade dos encontros 
desse coletivo de trabalhadores que participaram da formação.

Eles retomaram que a rede é, essencialmente, relação entre 
pessoas e que articular uma rede é cuidar dessa relação para que 
ela se intensifique e se complexifique. Em seguida, apresentaram 5 
momentos importantes para a articulação de uma rede:

1º Momento: Definição de objetivos

Por que é importante que essas pessoas se conheçam, tenham 
relações mais próximas? Como a troca entre elas pode fortalecê-las? 

Saber a resposta a essas perguntas, mesmo que elas se modifiquem 
ao longo do processo, é importante para ter clareza sobre o que se 
quer com o fortalecimento da rede.

Articular grupos e redes é intensificar e complexificar a relação 
entre as pessoas. Não é um processo mágico; é importante que haja
 estratégias, desde a clareza sobre os objetivos dos encontro, 
até cuidados com os convites, registros e atenção aos 
processos.
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Na realização dos encontros, é sempre importante lembrar 
que, para os mediadores do grupos, o foco do trabalho é o processo 
do grupo em relação ao objetivo do encontro. É importante também 
cuidar da recepção e do acolhimento dos participantes – comidas 
sempre aquecem a conversa! – e, a cada encontro, retomar a história 
dos encontros anteriores e combinados realizados. Também vale 
cuidar da clareza na hora de expor os objetivos e as metodologias e, 
depois de encerrado, fazer uma avaliação entre os responsáveis sobre 
os resultados do encontro em relação aos objetivos estabelecidos.

Os mediadores trabalham sempre com o foco de garantir que as 
metodologias aconteçam e também criar canais de comunicação entre 
as pessoas. Ter clareza da proposta e se posicionar sempre em favor 
do cumprimento do objetivo estabelecido para o momento é a linha 
central do trabalho. Para que isso possa acontecer, é válido trazer o 
repertório de todos em favor da proposta, tornar comum os problemas, 
trabalhar os conflitos para que eles não travem o processo do grupo e 
atentar para sobreposição de poderes: hierarquias, formação, questões 
de gênero - garantindo oportunidade de fala para todos.

2º Momento: Mapeamento e convite

O primeiro passo do mapeamento é identificar potenciais 
organizações e atores: quem é interessante que participe? É 
importante nesse momento ampliar a visão, de forma que a rede possa 
contemplar os atores em sua diversidade de atuação e perpectivas. O 
segundo passo é cuidar do primeiro convite: fazê-lo presencialmente, 
olho no olho, ajuda a dar o tom que se pretende ter na rede e 
estabelecer vínculo de confiança. É importante também se reunir com 
o máximo de pessoas possível de cada organização, fazendo ponte com 
possíveis interessados de diferentes funções. Ressaltaram então que 
mapeamento e convite é um processo constante, que deve ser refeito 
ao longo do tempo.

3º Momento: Encontros presenciais

O terceiro momento consiste nos encontros presenciais, 
imprescindíveis para que uma rede se articule. Mariana e Gustavo 
ressaltaram que este encontros precisam ser elaborados e preparados 
com atenção e respeitando alguns cuidados. Para isto, é importante 
definir ao menos uma dupla de responsáveis por pensar o encontro, 
função que pode rodiziar. A esta dupla cabe discutir os perfis dos 
participantes, o clima que encontraram nos convites, os encontros 
anteriores, e elencar os temas que serão tratados no(s) encontro(s), 
construindo metodologias que levem em conta as características dos 
participantes e os assuntos que devem ser tratados. É válido também 
definir papéis dos organizadores do encontro: responsável por cada 
metodologia, pelo registro, pelas comidas...

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Estratégias de articulação de grupos e redes

15 de setembro, 2015
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formatos - texto, foto, vídeo, desenho – ajuda na comunicação, pois 
cada um de nós tem mais facilidade ou apropriação com um tipo de 
linguagem. Cuidar do tempo é importante: quanto mais rapidamente 
socializado, maior a chance das pessoas verem, retomarem o processo 
internamente e se manterem conectadas com a rede.

5º Momento: Conversas por meio de tecnologias

As conversas à distância mantém as pessoas em contato, os laços 
aquecidos e a igualdade de acesso às informações. Na escolha da forma 
de comunicação a ser utilizada levar em conta a ferramenta de maior 
apropriação pelo grupo (e-mail, facebook, whatsapp). Neste espaço 
criar um grupo e centralizar toda a comunicação nesta ferramenta, 
disponibilizando os registros feitos nos encontros, retomando acordos 
e incentivando o compartilhamento dos trabalhos realizados nos 
períodos entre encontros.

Por fim, Mariana e Gustavo retomaram o processo do Fortalecendo 
Nós em seus diferentes momentos enfatizando esse cuidado na 
definição e realização dos encontros: mapeamento realizado pela 
UFSCar, discussão do mapeamento e definição dos objetivos, construção 
da pauta do 1º encontro, formação dos mediadores, realização do 
1º encontro, avaliação do 1º encontro, 
conversas mediadas por tecnologia, 
construção da programação do 2º encontro, 
formação dos mediadores, realização do 2º 
encontro etc. 

Dicas para elaboração dos encontros:

• Garantir espaço para que as pessoas possam se conhecer: 
começar por momentos de interação nos quais as pessoas 
possam se apresentar e conhecer umas as outras, para além 
das instituições que representam.

• Aprofundar da discussão em fases: a comunicação e o diálogo 
aberto e franco é uma construção. O caminho para chegar a 
assuntos mais complexos e que exigem maior exposição e 
abertura dos participantes deve ser gradual.

• Pensar em trabalhos concretos.
• Experimentar composições de grupos diversas: 

garantir  diversidade de perfis, de níveis hierárquicos, de 
formação. 

• Variar tamanho dos grupos para garantir a fala de todas as 
pessoas.

• Garantir a circulação de saberes considerados relevantes e 
que são próprios dos atores da rede.

• Abrir a construção da programação aos diferentes  atores.
• Garantir tempo para para que os participantes teçam suas 

impressões sobre os encontros.

4º momento: Registro

Os registros são a memória do grupo e devem ser vivos e 
dinâmicos. É essencial que alguém fique responsável por essa tarefa no 
encontro  e que esse papel seja rodiziado. Fazer registros em diferentes 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Estratégias de articulação de grupos e redes

15 de setembro, 2015
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Terceiro momento: 
Oficina: Mapas coletivos

15 de setembro, 2015

Objetivos da atividade

• Relatar o processo de contrução de mapas coletivos 
realizado pelos GT Rede ao longo do aperfeiçoamento.

• Apresentar o mapa coletivo aos participantes, 
ensinando como acrescentar novos parceiros e 
editar os pontos já existentes.

Atividade

Esta oficina, conduzida por Cláudia dos Santos (Clube do NAIS) 
e Bruna Giorgia (UBS Ulysses Guimarães), do GT Redes, apresentou a 
ferramenta do mapa coletivo em detalhes para os profissionais da rede. 
No mapa, já estão inclusos todas as instituições que participaram do 
mapeamento da UFSCar e também que participam do aperfeiçoamento. 

A apresentação se iniciou retomando o contexto do GT, no 
Fortalecendo Nós e depois passou a um tutorial de uso da ferramenta.  
A ferramenta é encontrada no site: 

http://www.mapascoletivos.com.br

O mapa coletivo é uma ferramenta importante para o conhecimento 
e articulação da rede de Sorocaba. Nele é possível pesquisar os parceiros 
da rede, bem como as informações principais de cada instituição, como
telefone, endereço, horário de atendimento, público alvo etc. 
Todos podem adicionar novas instituições, para que o mapa 
fique cada vez mais representativo da rede!
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Terceiro momento: Oficina: Mapas coletivos
15 de setembro, 2015

Na tela de login, inserir:
Login: fortalecendonossorocaba@gmail.com 

Senha: fortalecendonos

Em seguida, clicar em Sorocaba Rede Fortalecendo Nós
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Terceiro momento: Oficina: Mapas coletivos
15 de setembro, 2015

Clicar sobre uma das instituições presentes no mapa.

É só pesquisar e clicar sobre o lugar escolhido para ver as informações.
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Terceiro momento: Oficina: Mapas coletivos
15 de setembro, 2015

Para inclusão de um novo serviço da rede clicar sobre editar 

Para inclusão de novos serviços da rede clicar em localizações
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Para Adicionar um novo serviço ao Mapa clicar em adicionar nova

Terceiro momento: Oficina: Mapas coletivos
15 de setembro, 2015

Para adicionar um novo serviço ao mapa clicar no ponto e digitar o 
endereço e clicar em buscar.
O endereço vai aparecer embaixo e você deve seleciona-lo. Deve-se tomar 
cuidado para escolher o ponto certo no mapa.
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Quarto momento: 
Preparação da tarde
15 de setembro, 2015

Objetivos da atividade

• Finalizar a preparação da apresentação do projeto 
pelos participantes e afinar as falas entre o grupo.

• Elaborar perguntas dirigidas aos representantes das 
Secretarias.

Atividade

Os participantes foram divididos em pequenos grupos, nos quais 
foram retomadas as atividades da tarde e lida a carta que foi enviada às 
Secretarias. Foi sugerido aos participantes que elaborassem perguntas 
que pudessem fomentar as falas dos Secretários. Elas foram dispostas 
em uma nuvem de perguntas para que todos pudessem visualizá-las. 

Perguntas elaboradas pelos participantes:

• Como podemos “emocionar”/motivar a área de educação a 
participar dos espaço de discussão de rede? Como motivá-los 
para se envolver na RAPS?

• “A rede não deve convocar, mas sim emocionar”. Qual o olhar 
dessas Secretarias para a função do afeto (envolvimento) e a 
presença física na construção e fortalecimento de rede?

• É possível a criação de uma plataforma (a modelo da construída 
pela Fortalendo Nós) para inserir no portal da Prefeitura e 
gerar informações sobre a RAPS?

• Como está o plano de ações em relação à desinstitucionalização 
– planejamento e atualização quanto ao Termo de Ajuste de 
Conduta?

Para que todos possam estar envolvidos no diálogo com os 
representantes das Secretarias de Saúde e Assistência Social, além da 
apresentação do aperfeiçoamento pelos participantes, foram elaboradas, 
em pequenos grupos, perguntas. Cuidar da forma das perguntas é um 
exercício que, apesar de parecer fácil, é complexo, pois exige 
cuidarmos do tom da pergunta, de forma que ela ajude a 
firmar parcerias de trabalho.
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e encaminhamentos possíveis aos trabalhadores, quando 
percebem que as políticas e processos implantados não 
atendem as necessidades do cotidiano do trabalho e acabam 
prejudicando o trabalho que era realizado?

• Que recursos ou estratégias as Secretarias dispõe para 
otimizar o fluxo de informação e encaminhamento do usuário 
entre os trabalhadores da rede?

• Plano de Metas 2016 da Saúde e da Assistência Social; qual é?
• Qual a importância que o município tem dado para as unidades 

de acolhimento para jovens?
• Como as Secretarias podem facilitar a articulação dos serviços 

de Saúde e Assistência que já existem?
• Como vocês se poscionam em relação às terapias alternativas 

(p. Ex, Ayahuasca)? Há a possibilidade de reconhecimento 
como um serviço?

• Quais as políticas para crianças, filhos de mulheres usuárias, 
que nascem com deficiência/má formação (serviços de 
acolhimento, residências inclusivas etc)? Como melhorar?

• Sorocaba possui um programa específico para os deficientes 
físicos? Qual?

• Neste tempo de crise, por que não cortar os cargos 
comissionados ao invés das verbas destinadas às Secretarias 
de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social?

• Hoje a estratégia Consultório de Rua está em 
funcionamento? Existe previsão de renovação?

• Como tem sido pensadas as políticas de atenção 
aos usuários de drogas e pacientes psiquiátricos 
em situação de rua?

• Quais ações de SEDES e a Sec. de Saúde 
desenvolvem para articulação das redes?

• Como funciona a articulação de rede entre os Secretários 
(chefes de pasta)?

• Quais as propostas e estratégias desta gestão para os idosos e/
ou dependentes químicos em situação de alta vulnerabilidade?

• Como se justificam os altos gastos com as terceirizações 
(CAPS, UPH, carros, impressoras etc)?

• Quem acompanha e responde pela qualidade das residências 
terapêuticas?

• Tendo como principal instrumento de trabalho a escuta e o 
acolhimento do usuário, como é possível conciliar o tempo 
necessário para realizar uma escuta qualificada com as 
urgências e a pressa das demandas burocráticas institucionais?

• E a Estratégia de Saúde da Família? Quais medidas estão sendo 
pensadas e realizadas para seu fortalecimento e ampliação?

• Há investimento na sensibilização das equipes dos serviços 
de saúde e assistência para a questão das mulheres 
gestantes usuárias de álcool e outras drogas? Quais as ações 

Quarto momento: Preparação para as atividades da tarde
15 de setembro, 2015
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Cecília, da Fundação Casa, que visitou o CRAS São Bento e Ipiranga, 
a UBS Aparecidinha, a ONG Kairós e a Pastoral do Menor também 
registrou e comentou sobre suas visitas:

“Tais visitas foram de suma importância, para conhecimento da 
rede socioassistencial desse bairro, conhecimento da equipe técnica e 
profissional, conhecer o território e seus problemas, o que é oferecido 
por essa rede, para futuramente traçarmos planos de ação que 
contemplem o atendimento ao nosso público alvo, ou seja, adolescentes 
em conflito com a lei,  em cumprimento medida socioeducativa de 
internação ou após liberação, desde que residam nesse território.”

O GT de Reivindicações produziu também um Varal de Troca de 
Saberes, no qual os participantes puderam escrever e pendurar o que 
poderiam ensinar e o que gostariam de aprender, deixando também 
seus emails de contato para que as trocas possam se realizar.

Neste momento, os participantes 
foram divididos em grupos para 
preparar as atividades da tarde. O GT 
de Intercâmbio elaborou um mural 
com fotos e relatos dos intercâmbios 
realizados.

Segue um trecho de Camilla 
Andrade, do CRAS São Bento, a sua 
visita à clínica do Céu Sagrado:

“De cara o estranhamento, galpão comprido, escuro, veículos 
grandes e cheiro de graxa. É aqui mesmo? Era, lá nos fundos um 
pedacinho de oásis, luz solar em abundância, árvores, cipós, flores de 
laranjeiraas colorindo o ar com um perfume bom, dentro da casinha de 
paredes azulejadas a preleção já tinha começado, aparência austera e 
palavras contundentes recebidas com gestos enfáticos de concordância 
e olhares úmidos. Enfim, o chá, copo cheio, cor de caramelo, turvo, 
tomado com reverência e sem hesitação. Na sala observadores, éramos 
muitos, olhares curiosos e borboletas no estômago. No jardim, ao pé 
da árvore, uma prática amazônica e um adepto entusiasta combate a 
panema e nos conta: ‘ eu tinha síndrome do pânico (...)’, tinha, pretérito 
perfeito. Dentro da sala o tratamento se conclui e os parentes são 
chamados, sorrisos gratos e as últimas orientações antes de ir embora, 
ainda enfraquecidos pela purgação, caminhando apoiados”

Quarto momento: Preparação para as atividades da tarde
15 de setembro, 2015
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O que eu tenho para ensinar?

• Ensinar dinâmicas/atividades lúdicas sobre prevenção do 
uso/abuso de drogas (Gisele: gfurlan@sorocaba.sp.gov.br)

• Prevenção de DST/AIDS com adolescentes (Marilene: 
marilene.torregiani@ig.com.br)

• Avaliação cognitiva breve de idosos (Cidinha: cidinha_bueno@
yahoo.com.br)

• Como abordar uma pessoa sob efeito de substâncias 
psicoativas (Camila Gioria: camilaiesca@yahoo.com.br)

O que eu gostaria de aprender?

• Aprender mais sobre redução de danos (Gisele: gfurlan@
sorocaba.sp.gov.br)

• Dinâmicas apropriadas para prevenção de drogas (Sueli)

Quarto momento: Preparação para as atividades da tarde
15 de setembro, 2015
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Quinto momento: 
Apresentação do projeto 
+ Fala das secretarias

15 de setembro, 2015Objetivos da atividade

• Apresentar aos convidados uma síntese das 
atividades realizadas no aperfeiçoamento, incluindo 
vídeo e breves relatos dos intercâmbios.

• Realizar a leitura da carta-ofício enviada às Secretaria 
de Saúde e Assistência Social.

• Escutar a fala dos representantes das Secretarias.

Atividade

Abrindo as atividades da parte da tarde, o prof. Marcos Garcia 
apresentou as convidadas Edith di Giorgi, secretária de Assistência 
Social, e Mirsa Elisabeth Dellosi, coordenadora de saúde mental do 
município, representando o Secretário de Saúde. Marcos anunciou 
a apresentação que foi organizada pelos participantes e falou da 
importância do apoio do poder público a ações como o Fortalecendo 
Nós. Mariana e Gustavo ressaltaram que o objetivo do convite às 
gestoras é de promover um encontro onde as pessoas pudessem 
apresentar o que fizeram neste curso.

A apresentação feita pelos participantes se iniciou com a fala da 
Débora, do CREAS Sul-Leste, que fez uma exposição sobre a estrutura 
do aperfeiçoamento, o calendário dos encontros e os temas abordados 
nos adensamentos conceituais e nas atividades de grupo. Também foi 
mostrado o mapa coletivo produzido pelo GT Redes. 

Em seguida, Cristina, do Centro POP, fez um relato sobre os 
produtos de trabalho do GT Intercâmbio + atenção ao usuários, 
ressaltando que no início eram dois grupos de trabalho que se uniram 
ao longo do processo. Cristina contou que a intenção era que os 
usuários pudessem estar presentes neste encontro, com o cuidado 

No encontro anterior do aperfeiçoamento, na atividade dos GTs, 
cada grupo retomou o percurso realizado e refletiu sobre como queriam 
dar continuidade às ações realizadas e em como este último encontro 
poderia ajudar. Foi levantada a importância de representantes das
Secretarias de Saúde e Assistência Social estarem presentes, 
para firmarem acordos que pudessem apoiar a continuidade 
das ações.
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Sou pescador
E jogo a minha rede
Mas não pego peixe
Pego é gente fina
Mas não pego peixe
Pego é gente fina

Olho para ti
E olho a mim mesmo
Vejo o sol
A lua e as estrelas
Seres e mais seres
Toda a natureza

de que sua participação fosse efetiva. Eles foram convidados, porém 
disseram que não se sentiam a vontade neste momento (quem sabe 
em um próximo...), mas que gostariam de se fazer presente de alguma 
forma.

Cristina então apresentou uma rede tecida pelo André Luiz, 
usuário do Centro POP. A partir de uma rede branca, foram sendo atados 
a ela símbolos e cores de serviços importantes à rede de assistência 
desse e de outros usuários: uma cama representando o SOS e um 
grafite representando o Pode Crer. Em seguida, outros participantes 
foram trazendo suas narrativas sobre as visitas realizadas e sobre suas 
experiências e colocando novos símbolos à rede: Camila, do CRAS, leu 
um trecho de sua visita ao Céu Sagrado e adicionou à rede o símbolo 
de uma flor, memória marcante dessa visita, a presença e o perfume 
das flores. Cecília, da Fundação Casa, fez um relato sobre suas visitas 
a várias instituições e adicionou à rede o símbolo do estetoscópio, 
símbolo para o Centro POP, um dos lugares visitados. Renata, do CRAS, 
e Viviane, do CAPS AD III, falaram sobre a pertinência de todos os 
profissionais em ações de articulação de rede, não só dos técnicos. 
Colocaram na rede patos, representando os patos do lago do Paço 
Municipal. Luiza, do CAPS, adicionou à rede um símbolo de sua visita 
do Centro POP, um abadá.

Assim, com a rede colorida de símbolos, Cristina cantou um trecho 
de uma música de Cristina Tati, acompanhada dos outros integrantes:

Quinto momento: Apresentação do projeto + Fala das secretarias
15 de setembro, 2015
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vimos por meio deste, manifestar nossas reivindicações reconhecidas 
a partir dos encontros realizados no curso de aperfeiçoamento nos 
dias 13 e 14/05, 15/06, 15/07, 12 e 13/08/2015 e finalizando no dia 
15/09/15. 

O intuito deste documento é proporcionar um diálogo que 
promova melhorias, não só na qualidade dos serviços prestados 
a população, mas também, melhores condições de trabalho aos 
profissionais. Abaixo as recomendações e solicitações:

• Investir em espaços para discussões e supervisões, 
estabelecendo aprimoramento continuado aos profissionais 
atuantes nesses serviços.

• Facilitar a participação desses profissionais em cursos e 
espaços de discussão sobre sua prática (Fóruns, reuniões de 
classe etc), por meio da flexibilidade de horário.

• Avaliar as áreas de atuação que podem ter o beneficio de 
insalubridade e na medida do possível, garantir este benefício.

• Investir em recursos humanos, garantindo o mínimo de 
profissionais da equipe, conforme preconiza o SUS e o SUAS.

Recomendamos também, que sejam utilizadas estratégias, como 
o compartilhamento de experiências e troca de saberes entre os 
serviços existentes na rede, o que permitiria uma melhor integração e 
qualidade dos serviços prestados.

Foi então apresentado um vídeo, elaborado pela Renata Góes, do 
CRAS Parque São Bento, contendo uma reunião das fotos dos encontros 
e também dos intercâmbios realizados. 

Para finalizar a apresentação, Marilene, do Piracema, leu a carta-
ofício de reivindicações que foi produzida e entregue às Secretarias de 
Saúde e Assistência Social.

Sorocaba, 27 de Agosto de 2015.

Reivindicações dos profissionais da RAPS – Rede de Atenção 
Psicossocial, participantes do curso de aperfeiçoamento 
“Fortalecendo Nós” oferecido pela UFSCar -Sorocaba com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Sorocaba e SENAD.

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e à 
Secretaria Municipal de Saúde

Nós, profissionais da Rede de 
Atenção Psicossocial – RAPS do 
município de Sorocaba, por meio 
dos agrupamentos e discussões 
sobre a prática dos profissionais, 
suas demandas e necessidades, 
estabelecidos nos grupos de debate: 
Reivindicações e Mobilizações 
da Rede e Cuidando do Cuidador, 

Quinto momento: Apresentação do projeto + Fala das secretarias
15 de setembro, 2015
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Após a apresentação, foi aberta uma fala de 30 minutos para cada 
uma das representantes das Secretarias.

Edith retomou sua participação no governo anterior, no qual 
foram criadas políticas municipais sobre drogas, lembrando as 
dificuldades de interlocução entre Secretarias. Retomou também o 
momento de fundação do CRR e sua participação nisso, por reconhecer 
a importância de um núcleo que se responsabilizasse pela formação 
dos profissionais. 

Edith falou também da importância de considerar também 
os avanços na área, que muitas vezes não são no tempo e na forma 
que foram esperados, mas mesmo assim é importante reconhecê-
los. Disse que, como os governos não são hegemônicos, isso provoca 
ações contraditórias e outras dificuldades, mas que é importante 
reconhecer que houve avanços na gestão atual em relação ao processo 
de desinstitucionalização. Afirma que há frutos desses avanços como 
é, por exemplo, a parceria para a realização do Fortalecendo Nós. A 
articulação de rede propicia avanços importantes em várias áreas e 
não apenas no foco imediato dos usuários de drogas.

Lembra que Sorocaba foi o primeiro município que não é da base 
aliada do governo a aderir ao “Plano CRACK É possível vencer”. Ressaltou 
também o momento de crise financeira e a consequente necessidade 

O próximo encontro dos participantes deste Projeto será dia 15 
de setembro e para que tenhamos as respostas a estas solicitações, 
contamos com a presença de representantes das Secretarias de 
Desenvolvimento Social e Saúde, sendo na Saúde preferencialmente 
da Coordenação de Saúde Mental e da Coordenação de Atenção Básica, 
no período da tarde, no endereço: Rua Maria Cinto de Biaggi, 130 – 
Santa Rosália – Sorocaba (ao lado do hipermercado Extra). Em caso 
de dúvidas, disponibilizamos o endereço eletrônico: fotalecendonos@
gmail.com.  

Sem mais, com votos de estima.

Profissionais da RAPS – Rede de Atenção Psicossocial
Projeto Fortalecendo Nós – Aprimorando a rede de atenção 

intersetorial na atenção aos usuários de álcool e outras drogas 

Quinto momento: Apresentação do projeto + Fala das secretarias
15 de setembro, 2015
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Afirmou que é preciso saber o que é mais fundamental e trabalhar 
todos no mesmo sentido, gastar todo o empenho nas mesmas 
prioridades. São vários os assuntos relevantes e ainda há dívidas 
com diversos setores da população (idosos, crianças e adolescentes 
e pessoas com deficiência, por exemplo). A secretaria continuará 
apoiando ações de trabalho com a atenção aos usuários de drogas, e 
sua prioridade no atendimento. 

Por fim, afirmou que estava muito contente com o projeto e que 
as reivindicações são corretas, mas não será possível atender a todas. 
Na SEDES, sempre que foi possível liberar pessoas sem prejuízo do 
serviço, sem deixar serviços descobertos, as pessoas serão liberadas. 
Disse que, na medida do possível, irá atender e possibilitar que 
os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho: “meu 
compromisso é de apoiar os avanços no limite do possível”. 

Em seguida, Mirsa iniciou sua fala dizendo que vinha em nome 
do Secretário de Saúde, que estava recebendo o governador na 

de trabalhar em rede com os recursos disponíveis. Disse que está 
brigando pela contratação de pessoal, por uma menor diminuição nos 
recursos para a área social, mas não sabe se vai conseguir.

Sobre os comissionados, abordando uma das perguntas expostas 
na nuvem, disse que há comissionados que trabalham por possuírem 
relações políticas, mas há também aqueles que são competentes 
e realizam bons trabalhos. Procura pelo aumento na contratação 
de comissionados internos, como para o cargo de coordenação de 
CRAS e CREAS e ela está otimista que será possível. Lembra que sua 
gestão criou 10 CRAS; a proposta era de 15 e a previsão é de que 12 
sejam criados. Criou-se a coordenadoria de políticas sobre drogas. 
Nesse sentido, disse que acredita nas coordenadorias por acreditar 
no trabalho articulado. Na política do Entre Nós substituíram 
‘encaminhar’ por compartilhar na intenção de suspender uma prática 
de encaminhamentos desresponsabilizados.

Quinto momento: Apresentação do projeto + Fala das secretarias
15 de setembro, 2015
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Por fim, informou que um novo edital para consultório de rua e 
unidades de acolhimento de adultos e infanto-juvenil sairá em breve e 
pediu à Universidade que ajude na divulgação de ações bem sucedidas 
nas diversas áreas.

inauguração de um novo hospital regional. Apontou a dificuldade em 
responder a todas as perguntas, por serem todas muito densas e disse 
que é preciso em momentos como esse retomar a história. 

No Censo de 2008, 50% das pessoas com internações de longa 
permanência em Hospitais Psiquiátricos eram alcoolistas. O modelo de 
atenção aos usuários de álcool e outras drogas tem um histórico muito 
forte de contar com a internação como único recurso terapêutico, 
principalmente nas decisões judiciais que desconsideram inclusive 
as indicações médicas. Nesse sentido, os profissionais atuais são 
protagonistas de um novo momento histórico.

Lembrou que há drogas que são proibidas e outras não e que é 
preciso discutir também o uso de drogas lícitas e o controle social 
sobre este uso (farmacoterapia, bebida alcoólica e cigarro, por 
exemplo). Retomando o histórico da reforma sanitária e da criação 
do SUS, lembrou que, atualmente o modelo de atenção é o cuidado 
territorial e comunitário e que a RAPS é uma rede de ATENÇÃO e não 
apenas de tratamento, baseando-se no tripé tratamento, promoção e 
prevenção. Nessa linha, fez uma crítica às comunidades terapêuticas 
em substituição ao atendimento territorial, retomando a importância 
histórica de luta pelo atendimento territorial e comunitário e da 
necessidade de uma mudança na maneira de pensar. Ressaltou também 
a importância da participação dos usuários nos espaços de formação e 
esta como uma possibilidade de aprendizado e inclusão.

Quinto momento: Apresentação do projeto + Fala das secretarias
15 de setembro, 2015
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Sexto momento: 
Encaminhamentos

15 de setembro, 2015

Objetivos da atividade

• Realizar o fechamento do aperfeiçoamento.
• Discutir sobre a continuidade da articulação 

de rede, acordando ações e forma de 
comunicação entre os participantes.

Atividade

A atividade de discussão sobre a continuidade de 
articulação de rede teve três enfoques: desdobramentos 
da conversa com a gestão, em que espaço querem atuar 
e formas de comunicação.

Nestas três áreas, os participantes apontaram as 
seguintes resoluções: 

Desdobramentos da conversa com a gestão:
• conseguir liberação da gestão para poder participar do fórum  

do CRR

Espaços que querem atuar:
• nas reuniões intersetoriais
• Fórum CRR como espaço ampliado de encontro entre os 

profissionais: o fórum irá acontecer toda segunda 3ª feira dos 
meses pares (o próximo acontece no dia 13 de outubro no 
ETC, das 14h as 17h)

• espaços de encontro informais - happy hour depois do 
seminário

• Seminário de encerramento do Fortalecendo Nós - 22 de 
setembro - 13h as 18h no ETC

Se o ciclo do aperfeiçoamento se encerra 
neste encontro, é importante que um novo ciclo 
se abra para a continuidade da articulação da 
rede de profissionais de Sorocaba e, para isso, 
este momento serviu para traçar acordos 
e combinados sobre espaços que serão 
ocupados e estratégias de comunicação.
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Formas de comunicação:
• divulgar no mapa, por e-mail e no facebook os fóruns do CRR
• o whatsapp vai funcionar como um espaço mais restrito 

aos participantes do Fortalecendo Nós para combinados de 
encontros como foram, por exemplo, os piqueniques do GT 
Cuidado do Cuidador

• o grupo do facebook segue para compartilhamento de ideias 
e referências entre os participantes do projeto. Fica indicada 
a liberação para a participação dos colegas de trabalho, das 
instituições que integram o projeto, também para pessoas que 
conhecem o projeto e tenham interesse nas discussões. Outras 
definições vão sendo feitas de acordo com a necessidade. 

• As dúvidas sobre o mapa coletivo também serão postadas no 
facebook e quem souber e puder colaborar, responde.

Para finalizar esse último encontro, a equipe responsável pelo 
aperfeiçoamento agradeceu a parceria, o envolvimento e o trabalho 
destes 5 encontros e convidou a todos para uma foto conjunta. 

Quinto momento: Apresentação do projeto + Fala das secretarias
15 de setembro, 2015
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Como você avalia as atividades?
Adensamento conceitual: 

Estratégias de articulação de grupos e rede

Como você avalia seu aproveitamento no encontro? 

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

15 de setembro de 2015

J

L
Nota

1  
2 
3 
4 
5  

Como você avalia as atividades?
Apresentação do trabalho de mapeamento 

pela ferramenta de Mapas coletivos

26

17

1

Planilha1

Página 1

1 0

2 0

3 4

4 9

5 16

Como você avalia seu aproveitamento no 
Encontro

1

2

3

4

5169

4

Planilha1

Página 2

1 0

2 0

3 3

4 14

5 27

Apresentação do trabalho de mapeamento 
pela ferramenta de Mapas Coletivos

1

2

3

4

527

14

3

Planilha1

Página 7

1 0

2 1

3 3

4 14

5 26

Adensamento conceitual: 
Estratégias de articulação de 
grupos e rede

1

2

3

4

526
14

3
1
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Planilha1

Página 8

1 0

2 1

3 1

4 16

5 25

Preparação para as 
atividades da tarde

1

2

3

4

5
25

16

1 1

Planilha1

Página 9

1 0

2 15

3 6

4 12

5 10

Fala dos representantes da 
secretaria

1

2

3

4

5

12

15

6

10

Planilha1

Página 3

Apresentação pelos participantes
1 0

2 1

3 2

4 12

5 29

1

2

3

4

5

29
12

2 1

Planilha1

Página 4

Fechamento e discussão sobre continuidade
1 0

2 1

3 1

4 10

5 21

1

2

3

4

5
21

10

1 1

Como você avalia as atividades?
Preparação para as atividades da tarde

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

J

L
Nota

1  
2 
3 
4 
5  

Como você avalia as atividades?
Apresentação pelos participantes

Como você avalia as atividades?
Fala dos representantes da secretaria

15 de setembro de 2015

Como você avalia as atividades?
Fechamento e discussão sobre continuidade



28

1. A formação ampliou meus conhecimentos sobre a
rede de atenção aos usuários de álcool e outras

drogas e seus familiares de Sorocaba.

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Classifique de acordo com seu grau de concordância com a afirmação,
sendo 1 menor concordância e 5 maior concordância.

Nota

1  
2 
3 
4 
5  

2. A formação ampliou meus conhecimentos sobre
possibilidades de cuidado aos usuários de álcool e

outras drogas e seus familiares.

3. A formação despertou meu interesse em trabalhar
em rede com as outras organizações na atenção aos
usuários de álcool e outras drogas e seus familiares.

4. A formação me permitiu ter maior clareza 
do papel da organização na qual trabalho 

dentro das políticas nacionais sobre drogas. 

5. A formação me permitiu ter maior clareza do 
papel da organização na qual trabalho dentro da 
rede de atenção aos usuários de álcool e outras 

drogas e seus familiares de Sorocaba.

Planilha1

Página 5

1 0

2 0

3 3

4 15

5 26

A formação ampliou meus conhecimentos 
sobre possibilidades de cuidado aos usuários 
de álcool e outras drogas e seus familiares.

1

2

3

4

526
15

3

Planilha1

Página 6

1 0

2 0

3 1

4 14

5 27

A formação me permitiu ter maior clareza 
do papel da organização na qual trabalho 
dentro das políticas nacionais sobre drogas.

1

2

3

4

527

14

1

Planilha1

Página 10

1 0

2 0

3 2

4 11

5 31

A formação ampliou meus 
conhecimentos sobre a rede 
de atenção aos usuários de 
álcool e outras drogas e seus 
familiares de Sorocaba.

1

2

3

4

531

11

2

Planilha1

Página 11

1 0

2 1

3 1

4 8

5 34

A  formação despertou meu 
interesse em trabalhar em 
rede com as outras 
organizações na atenção aos 
usuários de álcool e outras 
drogas e seus familiares

1

2

3

4

534

8

1 1

30

10

2
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que bom que... (aponte os aspectos positivos do encontro)
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que pena que... (aponte os aspectos negativos do encontro)
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Realização

Financiamento

Parceria

Concepção e execução
do aperfeiçoamento

Facilitação gráfica

Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD/MJ

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entremeios - articulação de rede e políticas públicas
Núcleo Entretempos - formação em saúde, direitos humanos e assistência social

Coletivo EntreLinhas


