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 INTRODUÇÃO 

 

Apresentamos neste texto a implantação do CENTRARE- Centro de Tratamento e 

Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais- e dados de 24 usuários      

atendidos em 2011: bebês, crianças e adolescentes portadores de fissuras labiopalatais e  seus 

familiares. São casos considerados complexos nos aspectos psico-social e fonoaudiológico. 

Alguns apresentam comprometimento orgânico mais grave.  

Fazemos considerações sobre as intervenções realizadas e sobre a mobilização de 

recursos sócio-assistenciais existentes próximos à moradia das famílias. Os encaminhamentos 

de natureza interdisciplinar e intersetorial, realizados para os recursos, concretizam a prática 

da referência e da contra-referência, um dos pilares da integralidade em saúde. 

PALAVRAS CHAVES- atenção integral em saúde, reabilitação das fissuras labiopalatais, 

situações psico-sociais complexas. 
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 Assistente Social, Mestre em Sociologia, profa. da PUC Minas, responsável pelo setor de Serviço Social 

do CENTRARE desde sua implantação até 31/07/2012. 

 O atendimento aos casos problemáticos contou com a contribuição dos seguintes alunos extensionistas 

remunerados: Paola Braz ( psicologia) Débora Eduarda Ferreira, Sonia Diniz, Talita Martins ( Serviço 

Social). Teve participação relevante da Psicóloga Lúcia Efigênia Gonçalves Nunes. 

 

 

Produção de conhecimento e transformação: 
o papel da extensão universitária 



INTRODUCTION 

In this text are reported the deployment of CENTRARE – “Centro de Tratamento e 

Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais” - and we present data of 

24 users (babies, children and adolescents) and their families, met in 2011. These cases are 

considered as complex in psychosocial and speech therapies aspects, and some feature more 

serious organic commitment. 

We make considerations for the interventions and on the mobilization of social welfare 

resources existing next to their house. The escalations of intersectoral and interdisciplinary 

nature, made to the resources, implement the practice of forwarding, one of the pillars of 

completeness in health. 

KEYWORDS – full attention on health, rehabilitation of cleft lip, psycho-social complex 

situations. 

 

 

1 CENTRARE- A Atenção Integral em Reabilitação 

Pacientes portadores de fissura labiopalatal, residentes em Minas Gerais, realizavam, 

no passado, as cirurgias reparadoras em alguns hospitais de Belo Horizonte, e de outras  

cidades de grande porte. Não se contava, no Estado, com um Centro Especializado que 

reunisse a equipe interdisciplinar adequada ao acolhimento integral ao paciente .  

Conforme Mattos, o cuidado em saúde integral , se refere à um conjunto de noções, 

dentre elas, “uma apreensão ampliada das necessidades do sujeito , que englobe tanto as 

ações de assistência como as voltadas para a prevenção de sofrimentos futuros” (2004, 

p.1414.). O Glossário Humaniza SUS assim se refere à integralidade:  

“Um dos princípios constitucionais do SUS garante ao cidadão o direito de 

acesso a todas as esferas de atenção em saúde, contemplando desde ações 

assistenciais em todos os níveis de complexidade (continuidade da 

assistência), até atividades inseridas nos âmbitos da prevenção de doenças e 

de promoção da saúde. Prevê-se, portanto, a cobertura de serviços em 

diferentes eixos, o que requer a constituição de uma rede de serviços 

(integração de ações), capaz de viabilizar uma atenção integral. Por outro 

lado, cabe ressaltar que por integralidade também se deve compreender a 

proposta de abordagem integral do ser humano, superando a fragmentação do 

olhar e intervenções sobre os sujeitos, que devem ser vistos em suas 

inseparáveis dimensões biopsicossociais”. 

O atendimento aos pacientes portadores de fissuras orais necessita ser abrangente e 

vai além das cirurgias reparadoras que melhoram a estética e a funcionalidade dos 

componentes da face. Recomendam-se, até o paciente atingir a fase adulta, orientações e 

vários procedimentos, alguns de resultado lento, como os da ortodontia e fonoaudiologia. 

Casos em que a fissura vem associada à síndrome, são mais complexos, e necessitam de maior 

atenção ( Jesus e Di Ninno, 2009). 



O plano de tratamento do portador de fissura oral engloba avaliações e correções 

incluídas no tripé básico constituído pela cirurgia plástica, fonoaudiologia e odontologia. O 

olhar atento ao paciente e ao contexto familiar são indispensáveis e, em vista disso, ganham 

importância indiscutível as intervenções da pediatria e da enfermagem, da otorrinolaringologia 

e da genética ,da fisioterapia e psicologia  e do Serviço Social.       

Os familiares precisam ter clareza e apoio frente ao conjunto de prescrições 

repassadas, entender que a saúde é um direito de todos, que nos pautamos por uma 

sociedade inclusiva, e que as crianças e os adolescentes são alvo de proteções previstas em lei, 

por exemplo, no que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Para suprir a carência de um trabalho conjunto interdisciplinar referente às fissuras 

orais em Belo Horizonte, em 2005, por iniciativa da PUC Minas, em parceria com o Hospital da 

Baleia- Fundação Benjamim Guimarães-  é implantado  o CENTRARE. Essa iniciativa foi um 

avanço em relação às ações multidisciplinares isoladas anteriores, pois criou um campo 

propício para  a atenção integral, à medida em que  possibilitou reflexões conjuntas e debates 

face a face, entre diversos especialistas. 

O CENTRARE foi idealizado nos moldes do “Centrinho”- HRAC- Hospital de Reabilitação 

das Anomalias Craniofaciais- da Universidade de São Paulo, localizado em Baurú . O Centrinho 

apresenta  vasta tradição e renome como centro especializado em estudos, pesquisas e 

tratamento das fissuras citadas e de outas patologias. Atende casos de todo o Brasil, e era 

elevado o número de pacientes de Minas Gerais que para lá se dirigiam. Desde a sua criação, o 

CENTRARE passou a ser o Centro de Referência do Sistema Único de Saúde- SUS-  em fissuras 

labiopalatais e deformidades craniofaciais  no Estado de Minas Gerais. 

Através do SUS, os pacientes e seus familiares chegam ao CENTRARE para cadastro e 

um primeiro acolhimento.  Cada caso é recebido, e avaliado pela equipe reunida em uma sala 

específica. Posteriormente, retornam os pacientes para cada profissional, à medida em que 

são necessárias novas avaliações, orientações  e tratamentos . 

Na concretização  do plano de tratamento proposto, certos procedimentos ocorrem no 

próprio Centrare e na Unidade Hospitalar da Baleia, e outros em serviços externos existentes. 

O encaminhamento para um serviço externo  é precedido de comprovação, por telefone, da 

possibilidade de atendimento naquele local. Cabe ao Serviço Social estabelecer parceria com o 

usuário, em relação ao plano de tratamento, refletindo com a família o que deve ser feito, 

quando e onde, quais os obstáculos, as facilidades e alternativas de solução. O Centrare recebe 

usuário proveniente de todas as regiões do Estado, e deparamo-nos com famílias que viajam 

10 horas  e até mais. Muitas voltam para casa no mesmo dia.  

É imprescindível que os serviços de saúde, principalmente os especializados, se 

orientem pelas diretrizes do SUS de descentralização e regionalização (Lei nº 8080 de 1990,art. 

7º). Segundo Motta e Ckagnazaroff tais diretrizes implicam que “tipos de atividades (...) serão 

assumidas pelo staff no nível local (..) e ações serão desenvolvidas nas administrações 

regionais e nas suas regiões de atuação ( 2004,p.27). 



A população, no caso de rejeição à certo serviço de saúde, necessita saber da 

existência dos conselhos locais e municipais, e do papel das Conferências, conforme preconiza 

a Lei 8142 do SUS. Além dos usuários terem clareza sobre quais instâncias recebem 

reivindicações, precisam  ser conscientizados sobre a importância da participação organizada 

para se obter procedimentos ou novos serviços demandados por grande quantidade de 

moradores de uma certa  região. 

No entanto, podem prejudicar a realização do plano de tratamento proposto para cada 

usuário, comprometimentos psicológicos e obstáculos de natureza social . Conforme Graciano, 

Tavano e Bachega  

O nascimento de uma criança com malformação pode gerar reações parentais e dificuldades no 

processo de vínculo. Alguns autores descrevem que as reações mais comuns, tais como choque, 

negação, tristeza, raiva, adaptação e reorganização ,acarretam dificuldades em lidar com a 

criança ao longo do seu desenvolvimento. Os efeitos do impacto da malformação podem 

permanecer  por períodos relativamente longos de meses ou anos, causando mudanças 

pessoais nos pais, assim como no funcionamento familiar, refletindo no meio social e trazendo 

consequências psicológicas ao paciente” ( 2007, p313) 

  

Além de ocorrerem, com maior ou menor intensidade, as  reações psicológicas acima 

citadas, deparamo-nos com famílias  multi-problemáticas,  em vista do fato de alguns de seus 

membros estarem envolvidos em “eventos vitais”  que causam estresse para um ou outro 

familiar, ou para o coletivo da família. Mariangela Savoia elenca os “eventos vitais” em 6 

categorias, quais sejam: trabalho, perda de suporte social, família, mudanças no ambiente, 

dificuldades pessoais, finanças.(1999,p.3) . Situações estressoras inseridas em eventos vitais 

destas categorias2 têm ligação direta com vulnerabilidades que afetam os cidadãos em geral e 

de forma especial, os usuários da política de Assistência Social.  São problemas que podem  

ocasionar  para os bebês, crianças e adolescentes prejuízos no desenvolvimento integral a 

curto e a longo prazos. 

A Política de Assistência Social tem como público usuário cidadãos e grupos sujeitos a 

vulnerabilidade e riscos , quais sejam: 

  “... perda ou fragilidade de vínculos de afetividade , pertencimento e sociabilidade; ciclos de 

vida; identidades estigmatizadas (...) desvantagem pessoal resultante de deficiências; (...) uso 

de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e 

indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 

estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e 

social.” (PNAS 2004 p. 33). 

Mariangela Savoia( 1999)  denomina como “coping” o domínio de situações de 

estresses e a adaptação a elas . Descreve que o “coping” refere-se a  “uma resposta ao 

                                                           
2
 Mariangela Savoia cita os seguintes eventos vitais: mudança de trabalho, dificuldades com chefia, perda 

do emprego, reconhecimento profissional, morte de alguém da família, morte de um amigo, morte do 

cônjuge, doença na família, separação, casamento, gravidez, nascimento na família, mudança de escola, 

mudança de casa, mudanças de hábitos pessoais de atividades sociais, recreativas e religiosas, acidentes, 

dificuldades sexuais, aposentadoria, perdas financeiras, dívidas. 



estresse ( comportamental ou cognitiva) com a finalidade de reduzir as suas qualidades 

aversivas”.( 1999 p. 3). Esclarece a autora que a escolha de uma estratégia de enfrentamento ( 

“coping”)  depende do repertório individual, e de experiências reforçadas. Cita Lazarus e 

Folkmam que consideram que “qualquer recurso que indique descontrole ou desequilíbrio 

diante de uma situação não é um recurso de coping”.( 1999,p. 4)  

O  apoio profissional à família, frente às situações adversas, é indispensável. Este apoio 

implica em uma prática orientada pela interdisciplinaridade, integralidade e intersetorialidade. 

Como afirma Inojosa (1998, p. 44) as demandas do mundo real estão intrinsecamente 

interligadas. 

Destacamos a grande contribuição dos estagiários extensionistas nos estudos dos 

casos  e no atendimento às famílias. Ações extensionistas , ao aproximarem Universidade e 

Serviço, possibilitam integrar teoria e prática, e contribuem com novos conhecimentos que 

enriquecem e tornam mais eficazes  as duas instituições, uma de ensino e outra de assistência. 

 

 

2 CONTEXTOS FAMILIARES COMPLEXOS - ASPECTOS PSICO-SOCIAIS 

No ano de 2011 destacamos o acompanhamento de 24 usuários do CENTRARE 

que, conforme parecer dos psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos, convivem 

com situações complexas. Alguns casos apresentam problema orgânico mais grave. 

São situações que colocam em risco o desenvolvimento integral do paciente, 

principalmente dos bebês, crianças e adolescentes. Consideramos risco, a 

probabilidade da ocorrência de algum evento desagradável (Einsenstein e Souza 

,1987). 

Os familiares ou responsáveis pelos 24 usuários receberam atendimentos frequentes, 

englobando entrevistas, telefonemas, discussões interdisciplinares, contatos 

interinstitucionais, relatórios, encaminhamentos. Em alguns casos foram realizadas reuniões 

de rede sócio-assistencial pelos técnicos do município de residência. Necessitaram de um olhar 

atento e questionador, que possibilitasse alargar a compreensão da história e dos contextos de 

vida familiar, escolar e social e que propiciasse elencar  vulnerabilidades, riscos, eventos 

estressores. Destacamos que o acompanhamento às famílias ainda acontece, não chegou ao 

seu término, com exceção do caso de uma criança que veio a falecer. 

As intervenções se direcionam  pelo critério de se ter direitos e deveres. Estão voltadas 

para o direito à saúde, o direito de proteção integral à criança e ao adolescente, e também 

pelos princípios éticos estabelecidos pelo Código de Ética Profissional do Assistente Social e 

pelo Projeto Ético Político da Categoria. Elas não podem ter por base preconceitos, 

julgamentos precipitados e nem discriminações de qualquer natureza.  

Ao intervir, lançamos mão de dois tipos de recursos: o recurso da orientação, das 

conversas qualificadas, da transmissão de informações, do ouvir atentamente de forma a se 

captar o ponto de vista do outro, e o recurso do encaminhamento à rede sócio-assistencial. 



Tudo isso realizado com responsabilização pelo cuidado, ou seja, com consciência das causas e 

consequências de cada parecer, informação e encaminhamento.  

Não podemos afirmar que as famílias deliberadamente não foram responsáveis e 

falharam no cuidado e proteção dos filhos , pois a história de vida delas reflete questões 

estruturais da sociedade brasileira, questões culturais, por exemplo o machismo, e também 

violência, negligências e maus tratos  vivenciados pelos próprios familiares. Notamos também 

que o paciente com fissura, algumas vezes se insere em um contexto multiproblemático, 

envolvendo outras dificuldades dos pais e irmãos. Entretanto, o profissional não pode se 

eximir de usar formas extremas de denúncia às promotorias, e nem desconsiderar os direitos  

das crianças e dos adolescentes , sob o risco de se perpetuar, geração após geração, situações 

concretas de exclusão social. 

Seguem algumas considerações sobre  as famílias complexas que estão em processo 

de acompanhamento. 

 

 

Aspectos quantitativos 

a) Quanto ao local de residência- predominaram famílias residentes em cidades mais distantes 

de Belo Horizonte, que se situam para além da Região Metropolitana. Dentre elas, 12,5 %  

moram em zona rural, o que dificulta o acesso aos serviços assistenciais 

b) Quanto à idade dos pacientes- predominaram os pacientes na faixa etária de até 1 ano de 

idade, o que coincide com a idade ideal preconizada pelos Centros Especializados em fissura , 

para o início do tratamento . ( Jesus e Di Ninno, 2009)  Isso representa vantagens no aspecto 

funcional, e no aspecto estético . O fato de depararmo-nos com crianças acima de 1, 2 ou mais  

anos, não operadas, é inadequado pois  favorece atitudes de discriminação, preconceito e 

exclusão.  

c) Quanto ao tipo de família – predominaram as famílias nucleares, mas se aglutinarmos as 

famílias que são monoparentais femininas, teremos uma porcentagem elevada;  revela a 

ausência da figura paterna no lar, o que reflete na renda da família; embora o dado de renda 

não tenha sido tabulado, por imprecisões das declarações dos familiares, podemos considerar 

que lidamos com famílias de baixa renda (per capta ½ sal. mínimo_ e famílias situadas abaixo 

da linha de pobreza (per capta ¼ de 1 sal mínimo ou menos de ¼ ) ; chama a atenção também 

o grande número de famílias conviventes, o que ocasiona falta de conforto,  precariedades no 

espaço doméstico, e despesas aumentadas. 

d) Quanto à situação de trabalho da mãe, idade e escolaridade- é significativa a porcentagem 

de mães que não trabalham fora de casa, mesmo havendo número elevado de mães jovens. 

Até 26 anos encontramos 45,7 % das mães; a maioria delas cursou o Ensino Fundamental ,sem 

completá-lo.  



É comum as mães comentarem que cuidar do filho com fissura é algo que impede o trabalho 

fora de casa, em vista das idas freqüentes a diferentes especialistas. O tratamento da fissura é 

algo trabalhoso no início, mas se abranda após certo tempo, em vista do espaçamento das 

consultas. Por isso consideramos importante conversar com as mães sobre seus sonhos, e de  

refletir sobre como conciliar o cuidado com o filho e os  projetos da própria mãe.  

e) Quanto ao problema orgânico do paciente- apresentaram problemas além da fissura - 

síndromes ou outras dificuldades e deficiências-  37,5  % dos pacientes; são casos que 

requerem acompanhamento externo ao Centrare com neurologistas, ou então ortopedistas, 

cardiologistas, pediatras, dentre outros, e isso acarreta para as famílias uma sobrecarga de 

idas a serviços de saúde; nem todos os casos desta natureza  usufruem do transporte gratuito. 

O vale social, oferecido pelo município de Belo Horizonte, para transporte para tratamento de 

saúde, não é accessível a todos que dele necessitam. Fica evidente esta precariedade que 

coloca em risco o direito à saúde, assunto que já foi levado como reivindicação em 

Conferências  Municipais de Saúde. 

 

Aspectos  psico-sociais qualitativos 

Apresentamos a seguir, situações marcadas por vulnerabilidades familiares que 

prejudicam o tratamento das crianças e adolescentes: 

- Em dois casos encontramos mãe alcoolistas, que passaram períodos sem beber, mas 

recaíram e se sentem impotentes frente ao vício; uma delas frequentou Fazenda Terapêutica; 

as mães são ouvidas pelos profissionais que enfatizam as alternativas de apoio existentes para 

deixar o vício: grupos de Alcoólicos Anônimos, atendimento psiquiátrico, psicológico, e a 

internação em Fazendas ou Clínicas; nesses casos, como em outros, as mães são validadas nos 

esforços que fazem, naquilo que conseguem realizar de positivo, e incentivadas a terem 

atitudes construtivas. 

- Em três casos os pais estão cumprindo pena em regime fechado e em 1 caso o pai já cumpriu 

a pena, tendo freqüentado regime semi-aberto.  Ficou evidente a preocupação das mães 

quanto ao tempo de pena prescrito  e à ausência dos pais do lar. 

- Encontramos vários outros casos de ausência dos pais. São pais que abandonaram as famílias, 

e em alguns fica evidente a fuga e rejeição a partir da deformidade do filho. Notamos que  

ouvir atentamente cada relato das mães possibilita ressignificar a situação vivenciada. Damos 

orientações com o intuito de aumentar condutas resilientes. “A conduta resiliente exige se 

preparar, viver e aprender com as experiências adversas.” (Melillo e Ojeda,.2007,p. 17). 

Implica no “respeito a si mesmo e pelos outros”, (...) e em “conversações em que se construam 

significados compartilhados sobre os acontecimentos prejudiciais, com coerência narrativa e 

sentido dignificador para seus protagonistas(...) na capacidade de des-culpar, ou seja 

compreender que as adversidades não devem ser entendidas como a culpa de alguém que fica 

assim estigmatizado “...( Melillo e Ojeda,2007,p.81) 

- 6 familiares apresentaram negligência em relação às crianças, e o acompanhamento desses 

casos é realizado com maior frequência; em dois casos, devido à situação orgânica 



problemática das crianças ( com traqueostomia e sonda gástrica, risco de morte) foram elas 

retiradas da família;a partir de relatórios detalhados dos casos, dirigidos às Promotorias das 

comarcas de residência das crianças, os Juízes definiram, para um caso, adoção pela família 

paterna e para outro caso abrigamento; essa última criança veio a falecer, meses depois, por 

complicações orgânicas. Nesses dois casos, as mães estavam habituadas à vida de boemia e 

prostituição, conforme informações fornecidas pelos serviços situados próximo à residência 

delas; temos denúncia recente de uma mãe que é usuária de droga e negligente em relação à 

criança; solicitamos ao Posto de Saúde para acompanhar a mãe e rever a situação junto ao 

Conselho Tutelar - caso ainda em observação-. 

Conforme o catálogo CAVIV negligência caracteriza-se 

“ por omissões e descuidos de pais ou responsáveis no cumprimento das 

necessidades básicas da criança, do adolescente ou  qualquer outro membro 

dependente na família. Os efeitos da negligência podem ser evidenciados nos 

aspectos da má higiene, desnutrição, roupas não adequadas ao clima e ao 

local, entre outros (PBH 2006,p.15) 

-Três mães apresentaram limitações psiquiátricas e dificuldades cognitivas que prejudicam o 

acompanhamento dos filhos; nessa situação procuramos descobrir familiar ou agente  do 

serviço de saúde que pudesse fiscalizar e ou acompanhar  a criança aos tratamentos. 

- Deparamo-nos com casos de falecimento das mães; em um caso, irmão muito jovem (21 

anos) morador de zona rural, passou a cuidar de seus irmãos menores, dos filhos de sua 

companheira e de seu próprio filho; em outro caso tivemos que contar com o técnico do 

serviço de saúde para sensibilizar e de certa forma “pressionar” o pai a cuidar do tratamento 

do filho. São situações em que o apoio dos profissionais dos serviços de saúde e do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS- são imprescindíveis.  

-Comprovamos em uma caso situação de habitação insalubre e inadequada ; para solução a 

curto prazo recorremos aos Vicentinos, e solução à longo prazo à Política Habitacional, 

Programa Minha Casa, Minha Vida; neste caso foi feita visita domiciliar. Em outros casos, 

devido à distância, não é possível a visita domiciliar. 

-  Percebemos conflitos familiares com maior ou  menor potencial destrutivo. Em uma família a 

mãe acusa o marido de tratar melhor a filha portadora de fissura, e o marido acusa a mãe de 

ter preferência pelos filhos gêmeos; mãe com descontrole emocional e o pai, ex-presidiário, 

recusa a trabalhar alegando não ter coragem de deixar os filhos em casa com a esposa; a mãe 

ameaça matar os filhos com veneno de rato e suicidar-se e é resistente à tratamento 

psiquiátrico ou psicológico. São situações que necessitam de formação de vínculo com os 

familiares para vencer resistências , negativismos, falta de esperança. 

 

 

 

 



3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A perspectiva de discussão deste texto se direciona para a prática profissional. Articula 

a ação profissional em reabilitação às diretrizes e princípios do SUS com destaque para a 

descentralização, regionalização ,  integralidade, intersetorialidade  e participação 

comunitária.  

Como bem expõem Nogueira e Mioto ( In Bravo M.I.S., 2006, p. 220) em relação aos 

Assistentes Sociais, o trabalho em saúde passa a ter nova funcionalidade , em vista das 

diretrizes anteriormente mencionadas. Elas se coadunam com os princípios do Código de Ética 

profissional, com as diretrizes profissionais do Serviço Social e norteiam a prática profissional. 

Entretanto, só elas não são suficientes para o trabalho com famílias na perspectiva da saúde 

integral. Outros conteúdos teóricos têm que ser compreendidos e operacionalizados, como 

por exemplo os estudos sobre Resiliência, Situações de Risco e de Proteção Social , estratégias 

de enfrentamento e outros.   

Hoje, fica evidente a força que vem ganhando a temática do social em serviços de 

saúde. ( Nogueira e Mioto, In Bravo,2006, p.219) As situações problemáticas familiares 

acarretam conseqüências negativas para o desenvolvimento e para o trato dos pacientes em 

geral. Em relação ao  processo de reabilitação das fissuras orais podemos citar conseqüências 

objetivas a curto prazo,  sem  desvalorizar as conseqüências subjetivas à médio e longo prazos. 

São as seguintes consequências: 

- atrasos para a realização das cirurgias;  

- dificuldades de ganho de peso no caso de bebês; 

- dificuldades de socialização: crianças arredias em ambientes estranhos e na escola. 

- atraso e dificuldades na linguagem oral, o que dificulta a socialização. 

- baixo ou nulo progresso na fonoterapia e  prejuízo na regularidade do tratamento 

fonoterápico; 

- problemas de comportamento, como isolamento ou  agressividade . 

-  dificuldades de aprendizagem em crianças em idade escolar;  

- precário tratamento dos dentes  

- precários hábitos higiênicos causando problemas de pele. 

- falta de cuidado na higienização de sondas e mamadeiras. 

       Em vista disso, não se concretiza a proteção integral à criança e ao adolescente 

preconizada pelo ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se respeita também a 

“condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento” (art. 6º 

ECA.) 



A metodologia de intervenção que se coaduna com a diretriz da integralidade, envolve 

a mobilização de recursos internos às pessoas e às famílias e de recursos externos vinculados 

às diferentes políticas setoriais. Privilegia o trabalho interdisciplinar e intersetorial , cuja  

mobilização vai requerer contatos com os serviços, encaminhamentos escritos e relatórios. Os 

recursos sócio-assistenciais mobilizados referem-se à projetos, programas e benefícios de 

diferentes políticas sociais setoriais.3  

Enfim, a referência e a contra-referência não se dão de forma mecânica. Há 

necessidade de sensibilização e esclarecimentos entre as partes envolvidas no cuidado integral 

daquela pessoa em foco.  Para muitos casos complexos , o trabalho em rede é a forma ideal , 

se temos em mente garantir direitos  de pessoas em processo de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 São eles relativos à:- à saúde orgânica: Programa de Saúde da Família, Centros de Saúde, 

Policlínicas, Núcleo de Atenção à Saúde da Família- NASF-. Secretarias de Saúde;- à saúde 

mental: Centro de Referência de Saúde Mental, Equipes de saúde mental em centros de 

saúde; 

- à política de Assistência Social- CRAS e CREAS, Plantão Social, Bolsa Família; - à ONGs: APAES, 

Sociedade São Vicente de Paula; 

- à justiça: Promotoria, Conselho Tutelar- à educação: Escolas regulares, projetos escolares, 

projetos de inclusão. 

- à previdência: Benefício de Prestação Continuada;- ao transporte: Cartão BHbus;- à habitação 

:  Programa Minha casa Minha vida. 
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