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Resumo
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Rede de Atenção à Saúde (RAS), modelo que fortalece os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS),
busca superar a fragmentação dos serviços de saúde e o desafio de preconizar a intersetorialidade, como
a Atenção Básica/ Estratégia Saúde da Família (ESF) discute suas potencialidades, a partir da análise da
integração da ESF à rede assistencial e atuação intersetorial, nos aspectos cruciais na coordenação dos
cuidados. Sendo assim, há cerca de um ano a ESF acompanha à família composta por 4 integrantes:
mãe, 24 anos, dona de casa, pai, 41 anos, motoboy. O casal tem 3 (três) filhas, uma de 3 anos, outra
bebê de 8 meses e uma de 2 anos, que necessita de cuidados especiais devido recorrente internação,
sofrimento compartilhado entre os membros da família, que se apoia em dogmas, em razão da angústia
de possível morte. Caso complexo, suspeita de maus tratos - processo tramita em segredo de justiça.
OBJETIVOS
Desenvolver a coordenação do cuidado em rede, para uma criança de 2 anos, com frequente
hospitalização.
METODOLOGIA
Estudo descritivo de caso, entendendo o sujeito, sob os aspectos biológico, social, psíquico e espiritual,
numa perceptiva de um cuidado integral de ações multidisciplinares e intersetoriais.
RESULTADOS
A questão demandou a realização de discussões articuladas com 04 (quatro) Hospitais, Vara da Infância
e Juventude, Assistencial Social/Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), com a Previdência
Social, São Paulo Transporte SA (SPTRANS), Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Supervisão
Técnica de Saúde e o Programa Melhor em Casa. Através das parcerias intersetoriais e ações integradas,
gerência, equipe de saúde e Núcleo Apoio à Saúde da Família (NASF), proporcionou, em princípio, uma
reflexão ética, darão continuidade nos cuidados assistenciais e educativos de saúde, conjuntamente com
o Programa Melhor em Casa; no âmbito da Vara da Infância e Juventude foi solicitado o Projeto
Terapêutico Singular (PTS) da criança, para constar nos autos do processo e apoiar as ações
intersetoriais. Já a Previdência Social esclareceu a respeito do deferimento e indeferimento do Benefício
de Prestação Continuada (BPC). Já por meio da Defensoria, foram feitos esclarecimentos sobre obtenção
de isenção tarifária para a genitora utilizar transporte público sem a companhia de sua filha; Assistência
Social (CRAS), avaliações para serviços socioassistenciais e benefícios cabíveis no caso, como também
foi realizada visita institucional - hospital, para dar retorno das articulações à mãe da criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em face da complexidade do caso, apostamos no desafio de um cuidado integral, tornando necessário
integrar diversos autores sociais para buscar soluções que garantam à criança e sua família uma vida
com qualidade, bem como propiciar potencializações intersetorais.
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