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Relatório de execução do 2º encontro do aperfeiçoamento 
“Construção da Rede de Atenção a usuários de drogas e seus familiares”

Sorocaba, 15 de junho 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.

A etapa 2 “Construção da rede de atenção a usuários de drogas e seus familiares” consiste em uma atividade de 
aperfeiçoamento que iniciou-se em maio e seguirá até setembro de 2015, envolvendo profissionais da Rede SUS, SUAS, 
ONGs e associações, Poder Judiciário e outras instituições.

No dia 15 de junho de 2015, no Núcleo ETC da UFSCar, foi realizado o segundo encontro desta atividade com a 
presença de cerca de 50 profissionais. 

Datas e locais dos próximos encontros:

15 de julho – quarta-feira (local: Núcleo ETC da UFSCar) 
12 e 13 de agosto – quarta e quinta-feira (local: Céu Sagrado) 
15 de setembro– terça-feira (local: Núcleo ETC da UFSCar)
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    Programação geral

15 de junho de 2015
Manhã: Abertura do II Encontro + Adensamento conceitual: “Redes 
SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus 
familiares”
Tarde: Grupos de trabalho e compartilhamento dos GTS + História 
“A moça tecelã” de Marina Colasanti
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Primeiro momento: 
Abertura

15 de junho, 2015

Na abertura deste 2º Encontro, foi retomado o objetivo do projeto: fortalecer a articulação da rede de atenção a 
usuários de álcool e outras drogas e seus familiares, de forma a qualificar os atendimentos aos usuários.

No encontro inicial de dois dias, foi possível promover trocas entre os participantes, a partir das práticas e 
experiências dos profissionais, de forma que todos pudessem se conhecer um pouco mais. Como não há uma visão única 
a ser imposta, o espírito do encontro foi conhecer a pluralidade e, a partir dela, produzir encontros mais potentes no 
trabalho em rede. Também foram realizados dois adensamentos conceituais, um sobre redes e outro sobre o histórico 
das legislações sobre o tema. Os participantes também se organizaram em 5 grupos de trabalho, a partir das demandas 
e interesses em comum.

A conversa continuou em um grupo do facebook, no qual os participantes trocaram informações e deram continuidade 
às atividades dos GTs.

Após a retomada do encontro anterior, foi apresentada a pauta e os objetivos do dia e seguimos para o trabalho.
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Segundo momento: 
Adensamento conceitual

15 de junho, 2015

Objetivos da atividade

• Conhecer como as redes de atenção SUS e SUAS 
operam na atenção aos usuários de álcool e outras 
drogas e seus familiares

• Estabelecer paralelos e especificidades entre as 
redes de atenção do ponto de vista da gestão e da 
atuação no território, bem como das redes formais 
e informais

Atividade

Esta atividade contou com a presença de duas palestrantes: 
Carolina Nakagawa e Simone Ramalho.

Carolina Nakagawa é socióloga, urbanista, mestre em Arquitetura 
e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 
Trabalhou como pesquisadora e supervisora em diversas pesquisas 
censitárias e de perfil da população em situação de rua (FIPE/
SMADS). Também atuou na supervisão técnica de diversos serviços 
públicos conveniados com a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social de São Paulo, pela ONG Sociedade Amiga e 
Esportiva do Jd. Copacabana (SAEC). Atualmente, é coordenadora do 
Observatório de Políticas Sociais da Secretaria de Assistência Social da 
Prefeitura de São Paulo.

Simone Aparecida Ramalho é psicóloga, especialista em Saúde 
Mental pelo Ministério da Saúde, Mestre e Doutora em Psicologia pelo 
Instituto de Psicologia da USP. É docente do Curso de Psicologia da 
FHO UNIARARAS, coordenadora do Projeto de Extensão Lambedores 
de Cultura, que visa ativar redes de convívio heterogêneas em circuitos 
extra-sanitários em municípios da região de Araras SP. É supervisora 
institucional, coordenadora do Empreendimento Econômico Cultural 
Ala Loucos pela X, docente da área Redes de Atenção Psicossocial 
no Programa Rede Sampa, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Foi 
servidora da Rede de Atenção em Saúde Mental da Prefeitura Municipal 
de São Paulo, de 1996 a 2009, tendo trabalhado como psicóloga e 
coordenadora do Ambulatório de Saúde Mental do Jaçanã e do Centro 
de Convivência e Cooperativa Jaçanã Tremembé.

O adensamento conceitual foi dividido em três momentos: exposição 
das palestrantes, partilhamento das impressões e questões em pequenos 
grupos e debate coletivo. O formato possibilita que, nos pequenos 
grupos, os participantes possam trocar impressões e 
qualificar suas questões, traçando relações entre os 
conteúdos abordados e suas práticas de trabalho.
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se separou recentemente do monitoramento e realiza o levantamento 
e a disponibilização de dados. O papel da vigilância é sistematizar as 
informações e dar retorno aos trabalhadores.

Carolina abordou algumas experiências da Vigilância 
Socioassistencial, para, a partir delas, discutir o tema das redes de 
atenção.

A primeira experiência foi do CadÚnico, no qual optaram 
por realizar um mapeamento que atingisse a extrema pobreza, e 
não apenas a população de baixa renda. Como o deslocamento desse 
público é reduzido, foi necessário acessá-los em seu território.

Este cadastro passou por diversas etapas. A primeira tentativa 
foi procurar as famílias que já estavam cadastradas nos territórios 
pelo Censo. Porém, Carolina lembrou que as fronteiras do Censo 
nem sempre respeitam as relações sociais, são divisões político-
administrativas, e que essas divisões devem ser tomadas com cautela 
já que a pessoa deve ter prioridade perante a burocracia, pois, caso 
contrário, ela impede o direito de acesso, mesmo que a ideia seja de 
aproximar. 

A segunda tentativa foi procurá-los de porta em porta, o que 
permitiu mais cadastros, mas que também apresentava limites. A 
terceira tentativa foi a de ouvir os técnicos de CRAS e CREAS para 
saber onde ir no território. A busca era por alcançar aqueles que mal 
conseguem gritar por seus direitos, que não chegam aos serviços. 

Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool 
e outras drogas e seus familiares

No primeiro momento desta atividade, Carolina e Simone fizeram 
uma exposição sobre o tema, a partir de diferentes perspectivas: 
Carolina abordou o prisma da gestão das Redes de Atenção do SUAS. 
Dando como exemplo experiências no município de São Paulo, 
afirmou que a divisão em territórios (distritos, subprefeituras) é 
uma conquista, pois permite avaliar o trabalho e pensar as ações 
necessárias, estabelecendo parâmetros comparativos e territórios que 
serão priorizados. 

A Assistência Social hoje tem quatro grandes níveis: 1) Proteção 
Básica, cujo objetivo é fortalecer as relações e a sociabilidade; 2) 
Proteção Especial, que visa proteger quanto ao risco de vida e à defesa 
de direitos; 3) Gestão de Benefícios; 4) Vigilância Socioassistencial, que 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares

15 de junho, 2015
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considere a cidade inteira, mas que também preserve a pessoalidade 
de cada atendimento, a miudeza do trabalho com os indivíduos.

A terceira experiência relatada foi do reordenamento dos 
serviços de acordo com a demanda levantada pelo mapeamento 
do CadÚnico. Esse reordenamento olhou para diferentes idades na 
composição familiar pensando os serviços que também se organizam 
por faixa etária. Assim, os serviços foram mapeados e a relação 
serviço-usuário foi feita a partir de um cálculo de ferramentas de 
geoprocessamento para encontrar o serviço com a menor distância 
real da casa de cada pessoa. Como a menor distância real nem 
sempre coincide com a divisão político administrativa, foi necessário 
levar outros dados em consideração, pois, muitas vezes os próprios 
trabalhadores encaminham o usuário para outro serviço, mesmo 
que o primeiro seja muito mais próximo do que aquele. A partir 
deste levantamento mais detalhado, foi possível inclusive reordenar 
os próprios serviços, transferindo-os no território de acordo com a 
demanda e oferta. 

A última experiência relatada foi a do Programa Braços 
Abertos, uma experiência de redução de danos no município de São 
Paulo. O programa produziu uma ruptura no olhar habitual, buscando 
ver a pessoa por outras vias que não a do tratamento ou da internação 
do dependente químico. 

Na internação, quando não há uma rede de vínculos muito 
fortalecida do usuário pós internação, há uma reincidência quase 

Nessa busca, procuraram juntar as informações do Censo com as 
dos técnicos e de outros atores: sub-prefeitos, agente comunitário de 
saúde, profissionais da educação, agente da assistência e lideranças 
locais. Nesses encontros, uma realidade mais complexa e completa foi 
se apresentando. Dessa maneira, conseguiram realizar um cadastro 
mais efetivo, mesmo demandando um trabalho árduo.

A segunda experiência foi a de diagnóstico voltado 
aos territórios prioritários, atualizando os chamados Vazios 
Socioassistenciais. Carolina coloca a importância do diagnóstico como 
primeira ação a se realizar, anterior a qualquer atuação no território. 
Porém, salienta que este deve ser feito não apenas no início, mas 
também ao longo do processo, verificando os efeitos e pensando a 
continuidade. 

Na intenção de reunir todos os dados possíveis para servir de base 
para o trabalho, foram utilizadas fontes de informação de livre acesso 
como SEAD, IBGE, Institutos de Pesquisa, Universidades etc. Porém, 
como a realidade não se faz apenas com dados “frios” e “os números 
têm que ter cheiro”, na segunda etapa, os técnicos ofereceram dados 
sobre sua relação e conhecimento do território: questões familiares, 
ausência/presença em serviços públicos, dados de violência, renda, 
etc. Todas as subprefeituras selecionaram um território que requeria 
maior atenção e um trabalho intersecretarial. 

Carolina destacou, nessa experiência, a importância do caminho 
permanente entre o micro e o macrocosmo, produzindo uma ação que 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares

15 de junho, 2015
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dupla de técnicos, um de cada área, o que enriqueceu muito o trabalho 
e os resultados. Reiterou que o programa visa primeiramente resgatar 
o desejo, a vontade, a autoestima e os recursos de sociabilidade. É um 
exemplo importante de qualificação do trabalho com o usuário e de 
cuidado no trabalho dos profissionais. 

Simone Ramalho, em seguida, abordou os princípios da RAPS 
(Rede de Atenção Psicossocial), relatando também uma experiência 
de articulação em rede com uma escola carnavalesca. 

Afirmou que o tema é de grande complexidade, visto que, em 
torno deste tema gravitam concepções distintas sobre o processo 
saúde-doença na atualidade, concepções distintas sobre o trabalho em 
saúde, sobre as políticas públicas, sobre como temos entendido nosso 
viver junto na atualidade, diferentes concepções do que queremos 
sobre o porvir em nosso país, e sobre as próprias noções do que vem 
a ser uma rede.

certa. Sendo assim, a internação não parece ser a melhor resposta de 
política pública para a dependência química. 

A palestrante também relatou dificuldades e desafios enfrentados 
no projeto: lidar com a segurança pública e com policiais que 
desconstruíam os direitos humanos conquistados no trabalho; o 
desafio de sustentar o tempo necessário para o cadastramento dos 
barracos e remoção dos mesmos. Carolina ressalta que a remoção dos 
barracos exigiu tempo e muita sensibilidade: um olhar de cuidado 
e respeito aos pertences das pessoas, lidando com a memória que 
morava nos objetos. 

Os usuários foram sendo realocados em lugares da proximidade 
de acordo com o grau de necessidade, perfil e vagas nos lugares de 
acolhimento. Após o processo de acolhimento em hotéis, o trabalho 
foi de conseguir empregos, por meio de vaga de trabalho de varrição, 
atividades de formação, inserção no mercado formal. A palestrante 
ressaltou que boa parte dos usuários utiliza o dinheiro não para o uso 
de drogas, mas sim para produtos de higiene, pequenos presentes e 
necessidades pessoais. Comentou, nesse sentido, que muitas vezes 
subestimamos os seres humanos.

Afirmou que o Braços Abertos foi notadamente um programa 
que reduziu o consumo de drogas e reestruturou a vida das pessoas. 
Houve 63% de adesão, com um público de mais de 800 pessoas em um 
ano; foram realizados 54 mil atendimentos em saúde e um índice de 
apenas 25% de desistência. Durante o programa foi feito um trabalho 
conjunto entre saúde e assistência social, contando sempre com uma 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares

15 de junho, 2015
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Outro conselho, vindo agora de Merhy: não parece que tenhamos 
outra saída a não ser cometermos a ousadia das perguntas e de 
“engravidarmos” essas palavras e essas expressões de sentido, 
sentidos oriundos dos contextos em que nos inserimos e sentidos por 
nós produzidos nestes contextos. Para isso, precisaremos desejar as 
redes. E para que desejemos redes, é importante investir na produção 
de sentidos sobre porque trabalharíamos em rede. 

Feitas essas considerações, Simone abordou a proposta de 
implantação da RAPS – Rede de Atenção Psicossocial, novo desenho 
da política pública de saúde mental no interior do SUS, datada de 
2011, como um desses novelos que tem nos aparecido muitas vezes 
como embaralhados.

Primeira linha - Princípios fundamentais do SUS 

A partir da Constituição de 1988 e da criação do SUS, estamos 
diante da ideia da saúde como direito universal de todos os cidadãos, 
cuja responsabilidade pela promoção, proteção e cuidado referidos 
a este direito passam a ser dever do Estado. Adotamos, desde então, 
a mudança no foco no binômio saúde-doença para a noção positiva 
de saúde, saúde como presença de bem-estar, social e amplamente 
determinada. Assim, trabalhar na saúde no âmbito SUS passa a ser 
constituir-se como agente operador de direitos; trabalhar na saúde 
no âmbito do SUS passa a ser se constituir como um ator que deverá 
enfrentar necessariamente a complexidade das esferas de nossa 

Brincando com o nome do Projeto – Fortalecendo Nós – disse 
que, muitas vezes, encontramo-nos diante de um emaranhado em que 
confusões podem se produzir e fornecer obstáculos para o avanço 
de nossas discussões e práticas. Se para construirmos uma rede, os 
nós são desejados, porque podem servir de arranjos mais ou menos 
estáveis entre linhas distintas, por outro lado, quando estamos diante 
de um embaralhamento de linhas, os nós são aqueles que desejamos 
exatamente desfazer, para que aquele novelo que se apresentava em 
uma unidade confusa possa ganhar outras possibilidades quando se 
discriminarem as linhas.

Boaventura Souza Santos, um dos grandes intelectuais 
contemporâneos, professor da Universidade de Coimbra, em seu livro 
“Um discurso sobre as ciências” de 2001, sugere que, diante de grandes 
complexidades, tenhamos que cultivar o retorno às perguntas simples, 
às perguntas radicais. No tema de hoje, é possível perguntar: por que 
o trabalho em rede é algo que miramos no plano do cuidado em saúde 
e em saúde mental no Brasil no interior do SUS? 

Muitas vezes o imperativo de que trabalhemos em rede tem 
aparecido nos discursos cotidianos e na formulação das políticas 
públicas como uma daquelas expressões que, na definição do 
psicanalista Jurandir Freire Costa, acabam por se transformar em 
“palavras encantatórias”, que supostamente falariam por si próprias 
e que frequentemente são enunciadas à forma de uma etiqueta 
silenciadora do debate. 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares

15 de junho, 2015
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ofertar atenção contínua e integral, o cuidado multiprofissional, 
compartilhar objetivos e compromissos com os resultados, em termos 
sanitários e econômicos (BRASIL, 2010). 

A partir da criação das RAS, foram escolhidas por meio da 
pactuação tripartite, algumas redes prioritárias a serem implantadas 
e uma delas é a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

Terceira Linha – Reforma Psiquiátrica, Luta Antimanicomial no 
SUS 

Pensamos em trabalhar em rede no campo da saúde mental 
porque esta é uma exigência da Reforma Psiquiátrica e da Luta 
Antimanicomial como projetos ético- políticos e como política pública. 

Há aproximadamente 30 anos, buscamos em nosso país o 
alinhamento aos princípios da desinstitucionalização, ou seja, 
buscamos encontrar outros lugares sociais para a loucura, para a 
diferença e para 
divergência no 
tecido social. Temos 
pela frente o desafio 
de cuidar da vida, em 
sua complexidade. 
Mas a dificuldade 
de fazer isso, no 
encontro com o 

vida que aumentam ou diminuem a saúde como positividade. Daí 
os princípios da equidade, daí a criação de redes descentralizadas e 
hierarquizadas de serviços e ações de saúde como estratégia, presentes 
desde o berço da criação do SUS. Redes porque nenhum serviço, 
ação, ou planificação centralizadora de ações poderia dar conta deste 
projeto civilizatório no país. 

Segunda Linha – Dificuldades de organização e implementação 
do SUS – As Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

Nos anos 2000, algumas revisões foram realizadas e outras 
regulamentações precisaram ser feitas, na direção de buscar os sentidos 
fundamentais do Sistema, bem na direção de avaliar os desafios de 
sua implementação. Posso mencionar o Pacto pela Vida e o Pacto em 
Defesa do SUS, a revisão das formas de gestão do Sistema e, o que nos 
interessa de perto, a escolha por colocar um acento fundamental na 
organização do Sistema na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde, 
o que se explicita pela publicação da Portaria GM nº 4.279 de dezembro 
de 2010 que institui as RAS no país e que as definem como: “As RAS 
são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 
densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de 
apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade 
do cuidado” (BRASIL, 2010). Ainda segundo esta Portaria, as RAS têm 
como características fundamentais em sua matriz conceitual formar 
relações horizontais entre os diferentes pontos de atenção, a Atenção 
Primária à Saúde como centro de comunicação, planejar e organizar as 
ações segundo as necessidades de saúde de uma população específica, 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares

15 de junho, 2015
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• Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes 
sociais da saúde; 

• Combate a estigmas e preconceitos; 
• Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando 

cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica 
interdisciplinar; 

• Atenção humanizada e centrada nas necessidades das 
pessoas; 

• Diversificação das estratégias de cuidado; 
• Desenvolvimento de atividades no território, que favoreçam 

a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao 
exercício da cidadania; 

• Desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 
• Participação dos usuários e de seus familiares no controle 

social; 
• Organização dos serviços em rede de atenção à saúde, com 

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a 
integralidade do cuidado; 

• Promoção de estratégias de educação permanente; 
• Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com 

transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso 
de álcool, crack e outras drogas, tendo como eixo central a 
construção do projeto terapêutico singular. 

Objetivos :
• Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em 

geral; 

SUS, que enfrentava as dificuldades que mencionei acima – organizado 
de forma piramidal, ainda com as marcas do modelo biomédico, 
centrado nos serviços e nas especialidades, com pouca relação com o 
território, forçou a criação da RAPS. 

Quarta Linha – Onde se encontram a RAS e a Reforma - A RAPS 

Pensamos em trabalhar em rede para promover o encontro entre 
os princípios fundamentais da Reforma e do SUS. 

Vamos buscar o que o Ministério da Saúde propõe como RAPS na 
Portaria de 2011 (BRASIL, 2011): 

• Rede de saúde mental integrada, articulada e efetiva nos 
diferentes pontos de atenção para atender as pessoas em 
sofrimento e/ou com demandas decorrentes dos transtornos 
mentais e/ou do consumo de álcool, crack e outras drogas; 

• Deve-se considerar as especificidades loco-regionais; 
• Ênfase nos serviços com base comunitária, caracterizados por 

plasticidade de se adequar às necessidades dos usuários e 
familiares e não os mesmos se adequarem aos serviços; 

• Atua na perspectiva territorial, conhecendo suas dimensões, 
gerando e transformando lugares e relações. 

Diretrizes: 
• Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a 

liberdade das pessoas; 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares

15 de junho, 2015
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• Promover a vinculação das pessoas em sofrimento/
transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de 
atenção; 

• Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das 
redes de saúde no território, qualificando o cuidado por 
meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da 
atenção às urgências. 

Simone chama a retornarmos à pergunta: por que ambicionamos 
trabalhar em rede? Quantas linhas poderiam aqui ser inseridas? E, 
por fim, afirma “Quando escolhemos trabalhar na saúde, escolhemos 
também tomar parte neste projeto que é um projeto ético e político. 
Cada um de nós deveria ser, como uma holografia destes princípios.”

Após a exposição de Simone e Carolina, os participantes se 
dividiram em pequenos grupos e  conversaram sobre o que e como 
ressoou a fala das palestrantes e que relações faziam com sua prática 
de trabalho. Os mediadores, em cada grupo, sintetizaram em tarjetas 
as principais questões, comentários e/ou assuntos sobre os quais os 
profissionais gostariam de ouvir mais. As tarjetas foram expostas no 
auditório principal para que todos, inclusive as palestrantes, pudessem 
ter um panorama das discussões que aconteceram nos pequenos 
grupos. Seguem as perguntas e comentários que foram construídos 
nos pequenos grupos pelos participantes:

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares

15 de junho, 2015

Geral
As desconstruções e mudanças na política dificultam que profissionais 

se apropriem, usem suas experiências.
Desafio: implementar na prática as portarias das políticas públicas?

Gerente de casos fale mais!
Gostaríamos de saber mais sobre como se estruturam 

as ações intersecretariais citadas pela Carol?

Tratamento
Outras possibilidades para além da internação?

Como vocês duas conseguem realizar essas ações Quais os caminhos?
Salvar? Eficácia? Sucesso?

Como cuidar de quem não quer tratamento?
Matriciamento não é apenas saúde! Experiências de matriciamento 

social, escolar em Sorocaba!
Como padronizar/criar protocolo sem engessar?

Como lidar com pacientes psiquiátricos que voltam para as famílias 
que não tem conições de cuidar deles?

Estratégias para lidar com diferenças de visão no cuidado ao usuário?
Na luta antimanicomial: como cuidar das pessoas que não conseguem 

estar em sociedade?
Reordenamento da saúde mental de Sorocaba está pendente. Há falta 
de opções além da internação. O que fazer? O que poderia ser feito? - 

RAPS não está estruturada.
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Como o trabalho a partir da RAPS acontece? Que experiência ajuda a 
pensar esse trabalho em rede?

Comentar o envolvimento da educação nos trabalhos realizados?
Qual a função dos 3 níveis de governo na construção das redes?

Estratégias para a construção de sentido para a rede? Pensando no 
trabalhador?

RAPS: ainda é uma palavra encantatória. Como ajudar ela a ganhar 
sentido?

Como articular a RAPS em Sorocaba, se ela não está implantada?
Alinhamento/comunicação entre gestão e ponta. Como fortalecer?

Se foi pactuado entre município, estado e união a prioridade da RAPS, 
porque não foi implementado?

Como garantir a administração do território respeitando a liberdade 
do usuário?

A importância de projetar, desejar e inventar estratégias e territórios 

Dificuldade e acessar a saúde mental (de modo que o usuário tenha 
condições de adesão e permanência).

Como fazer a conexão com a saúde mental?
Com o fechamento dos hospitais psiquiátricos, como lidar com 

pacientes psiquiátricos misturados com usuários de drogas?

Braços Abertos
O que é redução de danos?

Quais as dificuldades/desafios na implementação de um projeto de 
redução de danos? Como a equipe lidou com isso internamente?

Como é o funcionamento do braços abertos?
Como faz a manutenção do programa Braços Abertos?

Como foi pensado o modelo do Braços Abertos?
Falar da redução de danos. Como envolve outras dimensões que não 

só a saúde (parte clínica)?
No programa “Braços Abertos”, como foram providenciados os 

documentos pessoais do usuários?

Rede/Território
Como poderíamos repensar e redefinir o território de Sorocaba?  

Quanto as mudanças nas políticas e na gestão interferem de modo 
negativo na construção de redes.

Que estratégias utilizar para trabalhar om as tensões do território 
sem o serviço ficar isolado?

Como potencializar as diferentes abordagens da rede?
Questão da busca ativa em Sorocaba. Informações sobre os 

territórios.

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares

15 de junho, 2015



14

irremediavelmente para todos nós. Como aprender com as práticas já 
em desenvolvimento em nossos territórios? Quais as possibilidades? 
Como cuidar em liberdade? Esse problema é nosso e é ético – para não 
perpetrar a violência, a nomeá-las como somente doentes. A partir 
da leitura de desenclausurá-los da doença, teremos de nos haver com 
essas questões e desafios.

Simone contou então da experiência com o carnaval da X9, como 
uma experiência de aproximação da luta antimanicomial com a vida 
das pessoas. Trata-se de uma experiência que já ocorre há 15 anos, 
de uma rede de serviços da saúde complicada, cheia de ausências, 
mas incomodada e inquieta. Essa experiência se deu em um serviço 
de saúde mental de 6 mil pacientes na Zona Norte de SP, numa área 
de vulnerabilidade social alta. O serviço oferecia remédios, grupo 
de família, terapia etc, porém a vida dos atendidos continuava igual. 
Questionavam-se: o que podiam fazer? Como colaborar com a inserção 
dessas pessoas no território? 

Reunidos novamente no auditório principal para o debate, 
Carolina e Simone teceram comentários e deram retorno a algumas 
das questões colocadas.

Simone abordou a importância de produzir perguntas e disse 
que levantá-las já é parte significativa do trabalho. Comentou do 
desafio de utilizá-las para mobilizar e abrir um processo de produzir 
respostas, sendo o profissional protagonista nesta busca, e do risco 
que elas tem quando levam à paralisia. Disse também que algumas das 
respostas mais objetivas se encontram nos materiais de referência das 
políticas públicas. Elegeu dois temas para seu comentário final: luta 
antimanicomial, o Projeto Loucos pela X e RAPS e RAS.

Sobre a perspectiva da luta anti-manicomial e da reforma 
psiquiátrica, Simone disse que a luta é um processo e um movimento 
social e político, não uma política pública. É composta por amplos 
segmentos da sociedade que buscam colocar em questão a forma de 
lidar com as pessoas que são apartadas da sociedade, pensando em 
estratégias de como cuidar em liberdade, no sentido de encontrar 
possibilidades de vida. Afirmou a importância de ter contato e 
conhecimento sobre essas pessoas, anteriormente apartadas de nós 
por que doentes, violentas, perigosas... como fazemos pra conviver e 
garantir direitos para essas pessoas? 

Isso implica em desmontar uma cultura que não se perguntou 
sobre isso, de forma que foi construída uma ideia de que não havia 
outra possibilidade além da internação. Agora a questão se coloca 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares

15 de junho, 2015
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Sobre a pergunta sobre redução de danos, Carolina disse que 
RD tem a ver com melhorar a vida do cidadão, o que acontece, por 
exemplo, ao se conseguir a redução de 30 pedras para 7, ou quando se 
faz outros amigos além do “corre”, ou ainda quando o sujeito consegue 
passar um certo período “limpo”, etc. 

Ressaltou também a questão do prontuário e do sigilo, afirmando 
que entre técnicos não há sigilo, pois é preciso trocar as informações 
para um atendimento mais complexo ao usuário. Para tratarmos 
conjuntamente dos cidadãos precisamos ter prontuários únicos, tal 
como no Programa Braços Abertos, em que há um prontuário único da 
Saúde e da Assistência.

Até que receberam um convite de uma escola de samba, com a 
proposta de montar uma ala, querendo mostrar como gente “louca”, 
“esquisita”, pode integrar normalmente a sociedade. Nessa relação de 
15 anos, muitos dos “loucos” passaram a trabalhar no carnaval. Simone 
destacou que as escolas apresentam suas formas de sociabilidade e 
que seu funcionamento “normal” também produz muita esquisitice. 
Mostrou que é possível fazer rede com quem “não é da rede”. 

Sobre a RAPS, Simone retomou que ela ainda é uma palavra 
encantatória, pois somos nós que vamos fazer a RAPS. Elas foram 
implementadas justamente para trazer para o micro, para que cada 
ponto de produção de uma rede possa ser produtor de saber, de 
planejamento etc., e que este possa ser construído de baixo pra cima. 
A forma de fazer isso não está colocada, a inventividade do território 
pode definir como ela será efetivada. Os trabalhadores podem e 
devem ser protagonistas, com todo o espaço para a inventividade. No 
município de São Paulo, por exemplo, foram organizadas maneiras de 
discutir de forma democrática qual seria o desenho da RAPS. 

Carolina, em seu comentário final, retomou que as experiências 
que discutiu são exemplos do que Simone chamou de palavras 
encantatórias. Afirmou ainda que é importante ter em mente que não 
existe caso impossível ou sem solução: existem casos em que faltam 
recursos para o cuidado. Nenhum ser humano é sem solução – isso 
tem de ser um princípio. Se a sensação é de “não sei mais o que fazer”, é 
por que é preciso ler, conversar com um colega, circular no território e, 
principalmente, ouvir o cidadão. Lembrando que é muito importante 
diferenciar a sua ideia de sucesso com o que é o sucesso para o outro. 

Segundo momento: 
Adensamento conceitual: Redes SUS e SUAS na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares

15 de junho, 2015



16

Terceiro momento: 
Grupos de trabalho
15 de junho, 2015

Objetivos da atividade

• Realizar uma experimentação de articulação de 
rede a partir de temas e interesses em comum dos 
participantes.

• Avaliar a realização dos encaminhamentos, rever 
estratégias e traçar os próximos passos de cada GT.

Atividade

Retomamos a parte da tarde para a reunião dos grupos de trabalho. 
Os grupos tiveram tempo para debater os encaminhamentos dados 
no primeiro encontro, o que foi possível de ser feito e quais caminhos 
consideram que devem seguir. Ao final deste período, esse processo foi 
compartilhado com o coletivo ampliado, e os próximos passos a serem 
dados foram apresentados.

GT: Reivindicações
Presentes: Gisele Varella Furlan (SEDES), Roberto Mendez 
(CRAS Central), Nancy Fantoni (LAFID), Camila (Núcleo 
Equilíbrio), Mariana Moura, Cesar de Lucca e a Gab Urbano do 
Fortalecendo Nós.
Ação: Fazer um formulário com 3 principais questões para 
os trabalhadores envolvidos no Projeto Fortalecendo Nós. Os 
resultados pautarão as próximas ações do GT.

Indicações das perguntas para a pesquisa: Você participa de 
algum espaço de discussão? Fóruns, conselhos, sindicato, etc. 
Qual? / O que você gostaria reivindicar? Como alteraria essa 
questão? / O que quero aprender numa troca de saberes? O que 
tenho a ensinar?
Prazos:
até dia 16/06 – envio das sugestões de perguntas (Mari Moura)
até dia 19/06 – fechar a proposta de perguntas
até dia 22/06 – criação do formulário online (Mari e Cesar)
até dia 23/06 – envio do e-mail para os participantes divulgando 
a pesquisa – início (divulgar por e-mail e FB)
dia 29/06 – relembrar da importância de preencher a pesquisa 
(divulgar por e-mail e FB)
até dia 03/07 – fim da aplicação da pesquisa
dia 06/07 – reunião dos participantes do GT para olhar os 
dados
dia 15/07 – 3º Encontro do Projeto Fortalecendo Nós

Os grupos de trabalho são a parte prática deste curso de 
aperfeiçoamento em articulação de redes e suas atividades serão 
desenvolvidas ao longo de todos os encontros. A partir de temas e 
interesses em comuns, os participantes estão se reunindo, 
construindo e desenvolvendo ações nos seguintes temas: 
redes, territórios e parcerias, cuidados ao cuidador, 
reivindicações e ações com usuários e familiares.
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Terceiro momento: Grupos de trabalho
15 de junho, 2015

Marques (NASF), Sílvia Lays Stancker de Oliveira (NASF), Sueli 
Fonseca Rosa Silva (Centro - POP), Eveli Heleno Randazzo (Casa 
do Menor) e Cássia (Fortalecendo Nós).
Ação: dar sequência às visitas de intercâmbio seguidas pelos 
relatos dos visitantes
Próximos passos: 1) Patrícia e Bruna atualizarão modelo de 
relato e enviarão para a rede.
2) Patrícia e Silvana estão responsáveis por reunir o material 
dos relatos para que possam ser utilizados no site.
Forma de comunicação: Facebook
 
Registro audiovisual
Ação: criar tutorial de registro em vídeo e fotografia para as 
visitas de intercâmbio
Próximos passos: criação do material
Forma de comunicação: Facebook

Site
Etapas: 
1) Inclusão de todas as instituições presentes no mapa
2) Formação das instituições para que possam incluir postagens
Próximos passos:
- Criação do perfil do Fortalecendo Nós no www.mapascoletivos.
com.br
- Inclusão dos e-mails para edição 
- Definição de legendas para o mapa
- Definição das informações básicas do perfil

Forma de comunicação: Whatsapp principalmente, e e-mail 
para definição dos questionários e outras informações. E-mail 
e Facebook para divulgação da pesquisa. Nancy precisa ser 
comunicada por telefone.

GT: Redes + Territórios e Parcerias
Presentes: Alessandra (CRR), Angela Maria de Oliveira (ESF 
Aparecidinha), Aline Ferreira Silva (ONG Lua Nova), Bruna 
Giórgia (USF Carlos Alberto Amorim), Eveli Heleno Randazzo 
(Casa do Menor), Fátima (Centro POP), Débora Cristini Martins 
Moraes (CREAS), Ione Terezinha da Rocha Pereira (Centro de 
Detenção), Juliana Garcia de Brito de Lima e Silva (SEDES), 
Maria Cecília Ribeiro de Toledo Peixoto (Fund. Casa), Monica 
Rangel Gil Marques (NASF), Patrícia R. da Silva Nascimento 
(USF Carlos Alberto Amorim), Paulo Cesar Gazzi (ONG Kairós), 
Priscila Gomes Pereira de Albuquerque  (SEDES), Rejane 
Rodrigues Callejon (Defensoria), Renata (NASF), Roberto 
Escamez (Prefeitura Municipal de Sorocaba), Silvana Valerio 
Gomes Martins (Clube do NAIS), Sílvia Lays Stancker de Oliveira 
(NASF Norte), Sueli Fonseca Rosa Silva (Centro POP) e Vanessa 
de Oliveira Salvador (CRAS Laranjeiras)

Intercâmbio
Presentes: Maria Cecília Ribeiro de Toledo Peixoto (Fundação 
Casa), Patrícia Rosângela da Silva Nascimento (USF Carlos 
Alberto Amorim), Paulo César Gazzi (ONG Kairós), Silvana 
Valério Gomes Martins (Clube do NAIS), Monica Rangel Gil 
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Terceiro momento: Grupos de trabalho
15 de junho, 2015

Ação: Sistematizar atividades que podem ser realizadas com 
as equipes no intuito de cuidar do profissional e fortalecer a 
equipe no ambiente de trabalho. O instrumento reunirá tanto 
um resumo dessas atividades, quanto referenciais teóricos que 
dão fundamento a ela.
Próximo passos: 
1) Sheila enviará o modelo para sistematização das atividades.
2) Cada uma das participantes registrará a atividade que 
relatou no GT (e também outras, se quiser) e Sheila cuidará de 
reunir esses registro em um único arquivo.
3) Quem quiser e se sentir a vontade, pode realizar uma das 
atividades com a equipe do qual faz parte.
4) Selecionaremos algumas das atividades registradas para 

- Inserção das instituições no mapa
- Envio do link para que as instituições visualizem-se
Forma de comunicação: Facebook

Mapeamento das instituições
Ação: Constituir um formulário para sistematizar as 
principais informações das organizações desta nascente 
rede de atenção aos usuários de álcool e outras drogas. 
A versão final é esta aqui: 
https://docs.google.com/forms/d/1ei8TKsadHQp8IeDbcoVK
Q0f0eNQYG67qKTItW7P1X6g/viewform 
Próximos passos: 18/06 - data final para contribuições no 
questionário e 29/06 - data final para todas as organizações 
aqui presentes preencherem o questionário.
Forma de comunicação: Facebook

GT: Cuidado do Cuidador / Capacitação
Presentes: Angela Maria de Oliveira (Estratégia Saúde da 
Família de Aparecidinha), Marilene Torregiani (Piracema 
– Núcleo Regional de Atenção à Família), Sheila de Campos 
(Associação Refúgio), Maria Madalena Sudário (CAPS AD III), 
Maria Isabel Fogaça (CAPS AD III), Tania de Lourdes Puga 
(NASF Norte), Carolina Queiroz Rosendo (ACAP), Eunice Maria 
da Silva (SAAE), Elza Patriarca (SAAE), Maria da Conceição 
Silva Moura(Clube do Nais), Cecilia Monteiro (GRASA), Maria 
Aparecida Sanchez Cruz Bueno (NASF Norte) e Carina Guedes 
e Paula Coelho, do Fortalecendo Nós.
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Terceiro momento: Grupos de trabalho
15 de junho, 2015

- Centro Pop (indicação da Daniela) - terças, quintas ou sextas 
de manhã) - referência Isabella/ Cristina
Quem topou visitar para apresentar o seu serviço aos usuários: 
- Ingrid - NASF
- Vanessa - GRASA
- Viviane e Bethânia - CAPS A.D. III
- Sidineia - GRAARC
- Gislayne - Ministério Público (irá apresentar ao profissionais 
da instituição)
2) grupo do GT tentará se encontrar antes do dia 15/07 para 
potencializar andamento das ações do GT. 
3) Estevão ficará responsável em transpor discussões realizadas 
no e-mail para o facebook. 
Forma de comunicação: e-mails e resumo no facebook.

experimentarmos no próximo GT.
Forma de comunicação: E-mail e Facebook.

GT: Ações com Usuários
Presentes: Benta Fauro (UBS), Gislayne Figueiredo (Ministério 
Público), Ingrith Lauren Brites de Lima (residente do NASF CS 
Vila Barão e CS Vila Esperança), Joseane da Rocha Barbosa 
Silva (UBS Carlos Alberto Amorim), Estevão Santos Silva 
(Semeadores de luz/Céu sagrado), Viviane Gomes Martins de 
Medeiros (CAPS AD  III), Isabella Reigota Bandeira da Silva 
(SEDES), Sidineia Penitenti Catto (GRARC), Betânia Maria de 
Castro (CAPS AD III), Rosana Maria Paulino Galvão (GAFAS), 
Vanessa Pinhalvel (GRASA)
Ação: realizar visitas para apresentar o serviço no qual 
trabalham para os usuários de outros serviços. 
Próximos passos: 
1) programar as visitas. Para isso a instituição que for receber o 
visitante de outro serviço deverá mandar algumas informações 
para ajudar o profissional que visitará o serviço a se preparar 
para a apresentação. As visitas serão registradas em um relato, 
em formato a ser construído. 
Quem se interessou em receber visitas dos outros serviços 
(para apresentação para os usuários) e qual o melhor horário: 
- GRAARC ( segunda feira 20h) - referência Sidineia
- CAPS A.D. III ( terça de manhã) - referência Viviane e Bethânia
- GRASA (quarta feira as 20h) - referência Vanessa
- Céu Sagrado (quintas feiras as 20h) - referência Estevão
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Quarto momento: 
Encerramento

15 de junho, 2015

Na finalização do dia, conversamos um pouco sobre a forma de comunicação virtual entre os 
encontros. O Facebook é uma boa ferramenta pois o uso é recorrente, mesmo que tenha gente que não 
está dentro. Para contemplar quem não uso o FB, faremos um auxílio por e-mail. Mariana apresentou a 
todos o perfil do Fortalecendo Nós e também o grupo fechado “Fortalecendo Nós - Sorocaba”, que pode 
ser acessado na barra esquerda da página do FB. Também foi indicado que, ao fazer uma postagem 
referente a algum dos GTs, devemos colocar o nome do GT entre chaves: [GT Reivindicações], por 
exemplo.

Marcos aproveitou para relembrar que há um importante mapeamento realizado na primeira etapa 
deste projeto, que pode contribuir com os mapeamentos que foram encaminhados pelos GTs e que será 
compartilhado com todos.

Os participantes fizeram considerações sobre o dia e reflexões que teceram a partir das atividades. 
Paulo, da Ong Kairos, disse que nunca havia pensado na articulação do tema álcool e outras drogas com 
a luta antimanicomial e que, pela primeira vez, se deu conta de que “somos todos um pouco loucos”. 
Também contou que o primeiro encontro desmontou alguns paradigmas, mas que nesse encontro ele 
viu que tantos outros ainda precisavam ser questionados. 

Para finalizar, a mediadora Mariana Moura contou para os participantes a história “A Moça Tecelã”, 
de Marina Colasanti.
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Quinto momento: 
“A moça tecelã”
15 de junho, 2015

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das 
beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. 

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia 
passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã 
desenhava o horizonte.

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo 
tapete que nunca acabava.

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça 
colocava na lançadeira grossos fios cinzentos  do algodão  mais felpudo. 
Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, 
que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha 
cumprimentá-la à janela.

Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas 
e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios 
dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza.

Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os 
grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus 
dias.

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado 
de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se 
sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, 
depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranqüila.

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.

Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu 
sozinha, e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido 
ao lado.

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa 
nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que 
lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu 
emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava 
justamente acabando de entremear o último fio da ponto dos sapatos, 
quando bateram à porta.

Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o 
chapéu de pluma, e foi entrando em sua vida.
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Quinto momento: “A moça tecelã”
15 de junho, 2015

Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos 
filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade.

Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente.

— Para que ter casa, se podemos ter palácio? — perguntou. Sem 
querer resposta imediatamente ordenou que fosse de pedra com 
arremates em prata.

Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e 
portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não 
tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo 
para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os 
pentes acompanhando o ritmo da lançadeira.

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido 
escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. 

— É para que ninguém saiba do tapete — ele disse. E antes de trancar 
a porta à chave, advertiu: — Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos 
cavalos!

Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o 
palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo 
o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.

E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe 
pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira 
vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo.

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado 
em filhos, logo os esqueceu. Porque descoberto o poder do tear, em nada 
mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar.

— Uma casa melhor é necessária — disse para a mulher. E parecia 
justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de 
tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa acontecer.
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Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia 
sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, 
subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear.

Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a 
lançadeira ao contrário, e jogando-a veloz de um lado para o outro, 
começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as 
estrebarias, os jardins.  Depois desteceu os criados e o palácio e todas 
as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e 
sorriu para o jardim além da janela.

A noite acabava quando o marido estranhando a cama dura, acordou, 
e, espantado, olhou em volta.  Não teve tempo de se levantar. Ela já 
desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, 
sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito 
aprumado, o emplumado chapéu.

Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha 
clara. E foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a 
manhã repetiu na linha do horizonte.

Quinto momento: “A moça tecelã”
15 de junho, 2015
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Como você avalia:
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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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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que tal se... (dê suas sugestões para o próximo encontro)

• Fosse duas vezes por mês
• Poder fazer outros
• Mais leitura, como essa do final do Tear
• E que todos possamos Tecer juntos e mais no próximo encontro
• Olhássemos um para o outro considerando as diferenças como 

algo positvo
• Conseguíssemos traçar um plano ainda mais concreto: resultados 

de ações e discussões sobre a prática que de certo ou não.
• A Mariana Moura ler outra poesia no encerramento. Muito bom
• No próximo encontro, tivesse almoço kkk
• A oficina proposta no grupo do “Cuidado do cuidador” fosse feito 

entre todos os grupos
• Conseguirmos conhecer de modo mais próximo os serviços 

oferecidos na rede
• Pudéssemos nos ver mais
• Pudéssemos nos ver mais vezes
• Mais palestras de experiências de profissionais
• Se tivessem mais encontros
• Fosse mais dinâmico, menos tempo sentados
• Tivéssemos mais relatos de experiências profissionais
• Tenho certeza que será ótimo
• Este curso de capacitação, sejam oferecidos a cada ano para 

avaliações das ações que tiramos

• Manter a qualidade e a pontualidade (que já há)
• Afinar melhor o compartilhamento dos Gts
• Mais duração do curso, propiciando a participação em outros 

grupos
• Esse curso fosse permanente e paulatinamente a rede de atuação 

profissional em Sorocaba realmente fosse efetivos
• !!!
• Sugiro que a participação das redes como instrumento de 

trabalho sejam resforçados
• Sem considerações
• Acredito que tudo está caminhando como tem que ser
• Não perca essa qualidade
• o encontro se iniciar no horário proposto?
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