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Resumo
O presente  trabalho  é  exigência  parcial  para  obtenção  de  diploma  de 

Graduação na Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo  (PUC-SP).  O autor  teve como objetivo  pesquisar,  num local  de estágio 
curricular, a atuação de uma equipe de Saúde Mental formada por psicólogas, 
fonoaudiólogas,  assistente  social  e  terapeuta  ocupacional,  diante  de  Queixa 
Escolar numa Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de São Paulo. 
Para isso, foram acompanhadas atividades e feitas entrevistas com a equipe de 
Saúde  Mental  e  foram  analisados  registros  produzidos  pelas  profissionais 
referentes a 97 crianças entre 2 e 15 anos, acolhidas na unidade com Queixa 
escolar entre Janeiro e Outubro de 2006. Os dados obtidos foram organizados 
em uma série de tabelas que consolidam informação demográfica, escola, série, 
formas  de  atendimento  por  que  passaram as  crianças  e  seus  familiares  e  o 
resultado  dessas  intervenções.  O  número  de  crianças  do  sexo  masculino  foi 
bastante superior ao feminino, e a natureza das queixas é bastante distinta. A 
inclusão  das  famílias  mostrou-se  importante  para  a  promoção  de  adesão  e 
eficácia  do  tratamento.  O  número  de  escolas,  espalhadas  por  uma  área 
geográfica  vasta,  mostrou-se  impedimento  para  ações  mais  eficazes  junto  a 
comunidade.  A  forma  de  registro  dos  atendimentos  suscitou  discussões  e 
reflexões.

Palavras-chave:  Saúde  Mental,  Queixa  Escolar,  Atuação  do  Psicólogo, 
Encaminhamento.
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1. Introdução

O quinto ano da Faculdade de Psicologia da PUC-SP, que cursei em 2006, é 

composto de três elementos: dois “Núcleos”, que são compostos cada um por 

certo número de disciplinas teóricas, uma ou mais supervisões das atividades de 

estágio, e os estágios propriamente ditos. Além destes núcleos, há uma matéria 

para orientação e elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Num destes  núcleos  tive  a  oportunidade de  realizar,  acompanhado por 

uma colega, um estágio numa Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada numa 

região bastante carente da grande São Paulo, entre São Paulo e São Caetano do 

Sul, na região do Ipiranga, num bairro chamado Jardim Seckler, próximo a São 

João  Clímaco  e  à  Favela  de  Heliópolis.  Institucionalmente,  esta  situa-se  na 

Supervisão Técnica de Saúde do Ipiranga, dentro da Coordenadoria Regional de 

Saúde Sudeste.

Participei  de  diversas  atividades  de  estágio  neste  local,  em  que  pude 

acompanhar, junto à Equipe de Saúde Mental (formada por duas Psicólogas, duas 

Fonoaudiólogas, uma Terapeuta Ocupacional e uma Assistente Social) algumas 

das  modalidades  de  atendimento  disponíveis,  como  Terapia  Comunitária, 

Avaliação Interprofissional, Grupos de Acolhimento, Grupos de Mães, Oficinas de 

Leitura e Escrita, entre outros. Desde muito cedo minha atenção voltou-se para a 

grande  quantidade  de  crianças  que  chegavam  à  unidade,  em  geral  por 

dificuldades  escolares  diversas  (distúrbios  de  comportamento,  dificuldade  de 

alfabetização,  trocas  de  letras  na  fala  e  na  escrita...),  com  ou  sem 

encaminhamento da escola. Espantei-me, em levantamento feito por mim e por 

uma colega de estágio, ao constatar que esta queixa correspondia a pouco mais 

de  40% do total  da  demanda de  atendimento  em Saúde Mental  na  referida 

unidade.

Espantado  com  esta  observação,  fui  buscar  leituras  que  permitissem 

pensar  a  articulação  entre  Educação  e  Saúde,  aqui  representada  pelo 

encaminhamento pelas Escolas para a UBS. Descobri que a questão não era nem 

nova,  tampouco  respondida  satisfatoriamente.  Há  verdadeiramente  pouca 

pesquisa recente sobre a atuação do Psicólogo (e isto pode ser estendido para as 

Equipes  de  Saúde  Mental,  onde  existem)  nas  unidades  de  Saúde  diante  da 
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demanda de atendimento de Queixa Escolar.  O tema, vem, porém ganhando 

relevância,  e  uma  marca  disso  foi  a  realização,  em  2006,  pela  ABRAPEE 

(Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, fundada em 1990) do 

II Congresso sobre Queixa Escolar. O Exame Nacional de Desempenho Estudantil 

(ENADE) contou, em sua prova específica de Psicologia, com algumas questões 

sobre fracasso escolar, uma delas apontando que 60 a 70% da demanda total 

dos serviços de Saúde Mental  em UBS diziam respeito a Queixa Escolar.  Não 

constava, porém, na prova, a fonte do dado.

Num documento oficial, elaborado pela Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação da Secretaria de Estado da Educação do Governo de São Paulo, 

Collares e Moysés (1994) discutem a patologização da Educação, partindo da 

noção  de  medicalização,  que  denominava  o  processo  de  transformação  de 

questões  sociais  em questões  de  ordem médica.  Nas  escolas,  isto  pode  ser 

verificado  através  da  atribuição  do  fracasso  escolar  a  dois  processos:  a 

desnutrição  e  as  disfunções  neurológicas,  como  hiperatividade,  dislexia, 

disfunção  cerebral  mínima.  Sobre  as  primeiras  há  diversos  estudos  desde  a 

década de oitenta que refutam a hipótese de desnutrição por dois caminhos: o 

primeiro, de denunciar o preconceito ocultado por essa formulação, uma vez que 

as crianças desnutridas e que não aprendiam eram “coincidentemente” de classe 

social  menos  favorecida  que  seus  professores;  o  segundo,  pela  própria 

neurologia que servira para propôr esta explicação. Achados mais recentes sobre 

a  influência  da  desnutrição  grave  e  prolongada  durante  o  início  da  vida 

demonstraram que as funções intelectuais superiores são afetadas, mostrando-

se menos desenvolvidas na idade adulta. Estas mesmas funções, porém, não são 

necessárias  aos  estágios  iniciais  de  escolarização,  tampouco  encontram-se 

desenvolvidas em crianças  não-desnutridas em idade de alfabetização,  o  que 

permite descartar a hipótese da desnutrição como causa da impossibilidade de 

alfabetização.  Além  disso,  a  desnutrição  apresentada  pelas  crianças  é  mais 

tipicamente  de  grau  leve,  que  não  produz  comprometimento  orgânico 

importante.

Assim,  as  crianças  encaminhadas  começam  a  perder  sua  posição  de 

sujeitos  para  tornarem-se  progressivamente  objetos  de  técnicas  e  de 

investigação de sua patologia. A  escola permanece como terra estrangeira ao 
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psicólogo,  especialmente  a  escola  pública,  à  qual  o  grande  contingente  da 

população tem acesso, e onde estudam praticamente todas as crianças que vêm 

com suas famílias aos serviços públicos de saúde. O psicólogo passa a enfrentar, 

como define Valle (2003), um duplo desafio: o de ser aceito na escola de forma a 

não  estar  limitado  à  avaliação  do  desenvolvimento  do  aluno,  e,  ao  mesmo 

tempo, ser amparado na organização de atividades preventivas que afetem o 

desenvolvimento da criança (p. 22). A autora defende a importância da atuação 

do psicólogo escolar junto ao corpo docente, criando uma complementaridade 

entre  Psicologia  e  Educação.  É  ressaltado  o  valor  da  atuação  que  busque 

envolver  a  família  das  crianças  no  processo  de  escolarização,  afastando 

progressivamente o psicólogo escolar da atuação direta (resolução de problemas) 

e o colocando num horizonte de atuação preventiva,  trabalhando nos grupos 

apenas começam a aparecer (p. 25). Como fatores de prevenção ao fracasso e 

promoção  de  saúde,  a  autora  cita  o  desenvolvimento  de  um  sistema  de 

interesses (no processo de aprendizagem por parte do aluno), de capacidade 

para decisões, segurança de si e auto-valorização adequadas.

É possível para o Psicólogo fazer ainda mais: deslocar-se de uma atuação 

predominantemente preventiva, que, mesmo tendo seu valor, mantém a doença 

como referência, para uma perspectiva de promoção de saúde e de cidadania, 

como propõe Contini (2000). Para a autora, promoção de saúde é um conceito 

complexo  e  sistêmico  em  que  atuam  diferentes  fatores,  de  modo  que  é 

necessário  o  intercâmbio  com  outras  áreas  de  conhecimento,  multiplicando 

discursos e saberes que devem tender menos a uma homogeneidade do que um 

tensão constante, produtora de formas novas de subjetividade. O psicólogo, é, 

desta forma, chamado à sua função social e a uma reflexão ética ao lidar com 

uma realidade paradoxal: a de que o próprio dispositivo que deveria dar conta de 

promover a preparação e inserção social de uma população em desenvolvimento 

(a escola) expulsa de seus meios aqueles que não se adeqüam.

Sobre a função social do psicólogo, cabe evocar Martín-Baró (1996), que 

atenta para a dimensão normatizante da atuação do psicólogo, a que ele chamou 

de  ideologia da reconversão (p.  12).  Diante dos conflitos sociais,  o psicólogo 

oferece uma solução alternativa: a de modificar indivíduos mantendo a ordem 

social vigente, gerando a ilusão de que mudando indivíduos poder-se-ia modificar 
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a ordem social,  como se a sociedade fosse uma simples soma de indivíduos. 

Nesta direção, o autor faz uma consideração sobre a importância do aprender, 

articulando-o  ao  trabalho:  aprender  não  seria  apenas  estruturar  relações 

estímulo-resposta, mas sim estruturar uma forma de relacionar da pessoa com 

seu meio, onde ele materializa seus interesses sociais (e isto não é uma crítica 

ao Behaviorismo, mas sim uma recuperação da radicalidade de sua proposta), ao 

passo que trabalhar não é apenas aplicar técnicas, conhecimentos e habilidades 

como se aplica tinta a uma parede, mas é transformar a realidade encontrando-

se ou alienando-se naquilo que produz e no produzir.

Por esta razão, o enfoque deste trabalho serão as práticas concretas das 

profissionais  de  uma  equipe  de  saúde  mental,  de  diferentes  formações  e 

trajetórias profissionais, que atuam dentro de um espaço público de cuidado com 

a  saúde,  produzindo,  na  interação  com  os  usuários,  novas  formas  de 

subjetividade,  cujos  valores  e  orientações podem ser  apreendidos  através  da 

investigação dos conceitos subjacentes a sua prática.

Neste trabalho, o conceito de Saúde utilizado será distinto daquele que 

propõe a Organização Mundial de Saúde, como sendo estado de Completo Bem-

Estar Físico, Psíquico e Social, e além disso, ausência de mal-estar. Parte-se, de 

outra  forma,  da  noção  de  conflito  como  motor  de  toda  a  produção  de 

subjetividade, e, por conseqüência, a incapacidade de produzir novas formas de 

subjetividade - a partir das trocas com o meio social, com as instituições e as 

expectativas e projetos para si mesmo - é o que produz imobilidade, doença, 

patologia. Lopes, Gomes e Costa (2005) apresentam uma reflexão sobre saúde 

na escola a partir do olhar do trabalho, propondo que

O trabalho, para a espécie humana, possui  teoricamente um 
caráter constitutivo, na medida em que, através dele, o homem 
se constrói, constrói o mundo e o ambiente social, e, ao mesmo 
tempo, é construído por estes, em uma relação transversal de 
produção  mútua.  A  vida,  enquanto  potência  criadora  se 
atualiza, então, na experiência do trabalho humano: simbólico, 
coletivo  e  organizado.  Neste  contexto,  a  saúde  pode  ser 
entendida como instrumento de expansão da vida, e, portanto, 
como dispositivo catalisador dessa potência criativa. O trabalho 
constitui-se,  então,  na  forma de  expressão  da  saúde,  como 
estruturante psíquico. (p. 179)
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É na dimensão cooperativa de produção de subjetividade que atua mais 

fortemente a noção de patologização da aprendizagem, ao individualizar  este 

acontecimento  e  formatá-lo  como  negativo,  perdendo,  assim,  sua  dimensão 

criativa e transformadora, que, no caso da criança em sala de aula,  põe em 

questão as formas padronizadas do aprender, convidando professores e colegas a 

modificar suas práticas. Porém, no mundo em que vivemos, a integração e a 

homogeneidade têm uma conotação positiva, desejável, uma vez que garantem 

alguma estabilidade frente a um meio cada dia mais mutável. Neste sentido, 

construir normas ganha um caráter positivo, de produção de si mesmo e também 

dos conflitos, uma vez que as mudanças do meio tensionam a norma vigente, 

exigindo sua reformulação. O ser humano adoece quando torna-se incapaz de 

modificar suas normas, perdendo sua multiplicidade e ganhando unicidade. Desta 

forma,  podemos  pensar  a  criança  que  não  aprende  no  ritmo  ou  da  forma 

convencional como um sintoma de uma escola que perdeu sua capacidade de 

lidar com a diversidade, com outras formas de produzir sujeitos.

É aqui que tem entrada o psicólogo que atua nos equipamentos de Saúde: 

quando a dificuldade de aprendizagem transforma-se em fracasso escolar, que, 

no contato com o profissional de saúde, transformar-se-á em  Queixa Escolar. 

Cabe um detalhamento para esta variedade de nomenclaturas. Há uma dispersão 

de denominações para o fenômeno estudado, sendo que cada uma delas aponta 

para uma forma de entender o problema, a  partir de concepções distintas, às 

vezes irreconciliáveis, e que têm como conseqüência diferentes formas de agir. 

No  presente  estudo  será  utilizado  o  termo  Queixa  Escolar,  que  será 

compreendido a partir da noção de patologização e medicalização do fracasso 

escolar,  atuado pelos profissionais de saúde que atendem a estas demandas, 

sejam elas “espontâneas” e através das famílias, sejam com encaminhamentos 

das escolas. Isto se deve, entre outros fatores, à Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

que dispõe que o psicólogo não tem lugar na escola diretamente, e, assim sendo, 

sua atuação nos equipamentos de saúde poderá ser transformadora da realidade 

que gerou a queixa ou reprodutoras do sistema de exclusão, do qual a queixa 

escolar,  em  suas  múltiplas  apresentações  (não  apreensão  de  conteúdos, 

comportamentos inadequados, condutas sexualizadas ou apáticas), é sintoma.
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O objetivo do presente trabalho é pensar como foi estruturado, por uma 

equipe multidisciplinar, um atendimento a Queixa Escolar num serviço da rede 

pública de atenção à saúde, no caso, uma UBS da Secretaria Municipal de Saúde 

da cidade de São Paulo.

Estudo  de  natureza  semelhante  foi  empreendido  por  Scortegagna  e 

Levandowski (2004) no município de Caxias do Sul. As autoras pesquisaram, a 

partir da documentação existente na Secretaria Municipal de Educação de Caxias 

do Sul, as características demográficas e a natureza das queixas das crianças 

encaminhadas para atendimento psicológico entre 2002 e 2003. Uma diferença 

marcante deste estudo é que tivemos acesso aos profissionais de saúde mental e 

suas práticas, de forma que a riqueza e minúcia de dados em nosso estudo é 

muito  maior.  Cabe,  de  qualquer  maneira,  contrastar  os  resultados  das  duas 

pesquisas,  a  fim  de  avançar  na  produção  de  conhecimento  relativo  ao 

atendimento à queixa escolar, tendo em comum o interesse pelo conhecimento 

produzido e registrado pelos profissionais envolvidos nesse cuidado.
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2. Metodologia

Neste  trabalho  a  posição  defendida  é  a  da  promoção  de  saúde  como 

produção de vida, produção de novas formas de subjetividade e atuação, que 

não se dão de modo solitário, no indivíduo entendido como mônada, mas podem 

sim ser observadas no indivíduo do cotidiano, interagindo com outros atores, 

inseridos num contexto de uma dada realidade, formatada a partir  de regras 

sobre as quais os grupos têm menos ou mais influência. Assim sendo, a pesquisa 

tem um caráter interventivo, à medida que, a partir dos questionamentos que 

propõe, deve responsabilizar-se pelo efeito provocado no pesquisado, buscando 

promover junto a este a mudança que surge como possível, como produção de 

vida.

O autor, no decurso da pesquisa tinha uma intenção clara e primordial - a 

de afirmar que tinha algo a dizer sobre a situação que via diante de si, e de que 

havia  necessidade  de  modificar  essa  realidade,  o  que  só  seria  possível  se 

houvesse cooperação intensa entre o pesquisador e os grupos pesquisados, para 

que, assim, ficasse claro que havia um problema real, cuja percepção era comum 

tanto ao pesquisador  quanto  aos  trabalhadores  de Saúde Mental  da Unidade 

pesquisada. Para que se justificasse o empreendimento de uma pesquisa, de um 

estudo,  seria  necessário  preencher  dois  critérios:  que  se  equacionasse  uma 

maneira  para  que  se  desenvolvessem práticas  para  superar  o  problema  em 

questão,  e  que  se  produzisse  conhecimento  adicional  sobre  a  natureza  da 

situação ao final do processo. Encontramos em Thiollent (1996) alguns aspectos 

concordantes com este estudo, que listamos e discutimos:

a) Há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e 
pessoas implicadas na situação investigada;

b)  desta  interação  resulta  a  ordem  de  propriedade  dos 
problemas  a  serem  pesquisados  e  das  soluções  a  serem 
encaminhadas sob a forma de ação concreta;

c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e  
sim  pela  situação  social  e  pelos  problemas  de  diferentes 
naturezas encontrados nessa situação;

d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo 
menos, em esclarecer os problemas da situação observada;
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e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões,  
das  ações  e  de  toda  atividade  intencional  dos  atores  da 
situação;

f)  a  pesquisa  não  se  limita  a  uma forma de  ação (risco  de 
ativismo):  pretende-se  aumentar  o  conhecimento  dos 
pesquisadores e o conhecimento ou "nível de consciência" das  
pessoas e grupos considerados. (p. 16)

O  autor  foi  estagiário  na  Unidade  pesquisada,  participando  de 

atendimentos, reuniões de planejamento, grupos e confecção de apresentações 

junto à equipe. Este teve, então, contato intenso tanto quanto os profissionais 

quanto à população atendida. O problema foi configurado como digno de estudo 

a  partir  da  participação  no  dispositivo  de  entrada  de  usuários  na  Unidade, 

pensado pelos trabalhadores de Saúde Mental  como forma de potencializar o 

próprio trabalho em relação à realidade de que tem que dar conta. Neste mesmo 

dispositivo pode ser observado que existia uma realidade comum que produzia 

queixas  (na  forma  de  encaminhamentos  pelas  escolas)  de  tipos  diferentes 

(problemas de fala,  de retenção de conteúdo,  de disciplina)  e que requerem 

ações  diferentes  na  solução  do  problema  (grupos,  atendimentos  individuas, 

tematização de dispositivos...).

Foi  realizada,  durante a atividade de estágio  em 2006,  uma coleta  de 

dados para caracterizar o atendimento da Equipe de Saúde Mental aos usuários 

que chegam à unidade com Queixas Escolares. O trabalho empreendido deve ser 

compreendido como um esforço na direção de caracterizar melhor a situação do 

atendimento desta Equipe de Saúde Mental  aos usuários com Queixa Escolar, 

buscando esclarecer  (a)  as  concepções que orientam as  ações tomadas pela 

equipe; (b) a história desta forma de atendimento, e a contribuição dos atuais 

membros para sua configuração; (c  ) as ações futuras a se tomar, tanto pela 

Equipe quanto por futuros estagiários ou outros parceiros da Unidade. Aqui cabe 

uma observação sobre o item (c ): serão referidos, refletidos e discutidos os 

efeitos  que  o  pesquisador  provoca  nos  pesquisados  pelo  ato  de  pesquisar, 

atividade provocadora de reflexão e de mudança por excelência. 

A coleta de dados foi empreendida em duas frentes: (1) foram realizadas 

entrevistas semi-dirigidas com a equipe, que foram empreendidas pelo autor e 

por uma colega de estágio, em duas situações: uma com um dos membros da 
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equipe, outra com as demais profissionais em grupo; e (2) o registro da Unidade, 

constituído,  mais  especificamente  pelo  livro  de  Registro  de  Acolhimento  em 

Saúde Mental (2.1), pelas fichas de Acolhimento em Saúde Mental (2.2) e pelos 

prontuários da Unidade (2.3), quando os sujeitos pesquisados dispunham destes. 

Os dados obtidos foram sistematizados, organizados em tabelas e confrontados 

com a literatura de pesquisa disponível sobre o assunto.

Estratégias

A coleta  de  dados  foi  empreendida em duas  frentes.  Foram realizadas 

entrevistas semi-dirigidas com a equipe, que foram empreendidas pelo autor e 

por uma colega de estágio, em duas situações: uma com um dos membros da 

equipe,  outra  com  as  demais  profissionais  em  grupo.  Estas  entrevistas 

basearem-se em um roteiro elaborado pelos estagiários em conjunto com sua 

supervisora, e uma cópia deste roteiro encontra-se em anexo.

Há alguma dispersão de nomenclatura em relação aos tipos de entrevista 

utilizados  na  Psicologia  e  em  Ciências  Sociais  de  forma  geral.  Gil  (2001) 

classificaria  as entrevistas realizadas no presente estudo como entrevista por 

pautas, uma vez que há uma estruturação de tópicos e pontos de investigação, 

porém sem ordem fixa de perguntas e com abertura para que sejam debatidas 

novas questões que se mostrem pertinentes ao tema que se quer pesquisar. São 

precisamente  essas  novas  questões  e  suas  novas  respostas  que  motivam as 

entrevistas realizadas, já que o que se busca é menos uma investigação neutra e 

distante do que o partilhar de questões que conduzam a novas formas de agir e 

pensar. A necessidade de recortar uma experiência e de comunicá-la a um outro 

interlocutor dá um caráter reflexivo à experiência de entrevista, como elaborado 

por Szymanski (2001). Uma vez que a busca deste estudo era pela história de 

uma prática e seus resultados, as "questões desencadeadoras", para utilizarmo-

nos  da  mesma  nomenclatura  da  autora  (p.  27,  op.  cit), que  orientaram  a 

entrevista foram freqüentemente "como", que aponta para uma trajetória, para 

um modo de fazer, sem inicialmente indagar suas causas e sentidos, pontos mais 

pessoais,  que  os  entrevistados  trouxeram  à  medida  que  se  sentiram  mais 

confortáveis. Cabe lembrar que neste estudo interessa menos o percurso pessoal 
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dos trabalhadores do que a articulação entre este percurso pessoal e o modo 

presente de trabalho.

As  entrevistas  ocorreram  numa  mesma  semana,  na  UBS,  em  duas 

ocasiões  distintas.  Ambas tiveram duração aproximada de uma hora e  meia. 

Numa delas, o autor e sua colega de estágio entrevistaram uma das psicólogas 

em sua sala de consultas, após o término de seu expediente de trabalho. O tom 

da entrevista foi informal, havendo troca de informação e experiência entre as 

duas  partes,  na  forma  de  questionamento  mútuo  sobre  a  relação  entre  a 

formação profissional e as práticas correntes desenvolvidas tanto pela psicóloga 

quanto  pelos  então  estagiários.  Na  segunda,  estiveram  presentes  todas  as 

demais  integrantes  da  equipe  de  Saúde  Mental  (uma  psicóloga,  duas 

fonoaudiólogas e a terapeuta ocupacional) numa reunião bastante informal, que 

envolveu café, doces, bolos e muita conversa.

A  outra  fonte  de  dados  foi  o  registro  da  Unidade,  constituído,  mais 

especificamente pelo livro de Registro de Acolhimento em Saúde Mental, pelas 

fichas de Acolhimento em Saúde Mental e pelos prontuários da Unidade, quando 

os  casos  pesquisados  dispunham  destes.  Foram  obtidos  dados  relativos  ao 

percurso dos usuários dentro da unidade, bem como dados biográficos, como 

idade, escola, etc. Estes dados foram organizados em tabelas e cruzados entre 

si, a fim de elaborar hipóteses, que serão discutidas a seguir.

O uso  de documentos  oferece vantagens práticas  importantes,  como a 

diminuição de tempo na pesquisa de campo, especialmente quando se trata de 

uma  amostra  grande,  como  a  deste  estudo.  Em  acordo  com  Gil  (2001), 

denominamos  esta  fonte  como  Registro  Estatístico.  O  autor  adverte  sobre  a 

provável deficiência nos registros, que não necessariamente serão tão precisos 

ou claros quanto o pesquisador gostaria, mas que isso não é motivo para que 

sejam desprezados  quando  sobre  eles  pairarem dúvidas.  Em consonância,  a 

medida  adotada  foi  de  buscar  tanta  informação  quanto  dispusessem  os 

documentos  da  unidade  sobre  os  casos,  consultando sempre  os  profissionais 

envolvidos quando ainda restassem dúvidas.
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3.  Resultados

3.1 Caracterização do Atendimento da Equipe de Saúde Mental da UBS 

Jd. Seckler

Neste  capítulo  serão  apresentados alguns  dispositivos  de que dispõe  a 

Equipe  de  Saúde  Mental  para  atendimento  aos  seus  usuários,  para  melhor 

compreensão do trabalho de pesquisa sobre o atendimento à Queixa Escolar. A 

intenção é permitir um olhar mais global para o funcionamento da unidade, de 

modo que os dispositivos não serão discutidos em pormenor, o que será feito 

após a apresentação dos dados obtidos, quando serão buscadas as concepções 

de saúde e doença presentes, as noções a respeito do processo de escolarização, 

e  principalmente,  a  articulação  entre  este  conjunto  de  idéias  e  as  práticas 

concretas dos trabalhadores de Saúde Mental junto a esta população atendida 

por este equipamento de saúde.

Acolhimento

Serviço chamado pela própria Unidade de “porta de entrada” dos casos de 

saúde  mental,  ou  seja,  é  o  primeiro  contato  que  os  usuários  têm  com  os 

profissionais que atuam nesta área.

O objetivo deste é oferecer uma primeira escuta qualificada às demandas 

em saúde mental, que promova melhor organização do pedido de atendimento e, 

possivelmente,  nova  compreensão  da  situação  atual.  Visa  distribuir  pessoas 

dentro dos serviços oferecidos pela unidade ou pela rede e promover contato 

com a dimensão social das demandas de atendimento, entendendo que pessoas 

com demandas semelhantes  podem solidarizar-se e  buscar  soluções coletivas 

para mudanças que desejam realizar,  e que pessoas com demandas distintas 

podem trazer a contribuição de um olhar não habitual em relação às questões 

trazidas.

Os grupos ocorrem uma vez por semana, sendo intercalados entre período 

da manhã e período da tarde. São grupos fechados, de encontro único, que tem 

duração  de  aproximadamente  quatro  horas.  São  mistos,  ou  seja,  participam 

crianças, adultos, idosos, de ambos os sexos e diferentes demandas num mesmo 
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dia.  Os coordenadores são dois profissionais da Equipe de Saúde Mental  que 

organizam o espaço de tempo em três momentos: o primeiro de escuta inicial 

das queixas dos usuários; é feita então uma pausa, para reunião de equipe para 

discussão e reflexão dos casos e café e lanche para os acolhidos; e por fim a 

devolutiva sobre os encaminhamentos.

Grupos

Avaliação Inter

Dispositivo  que  tem como  objetivo  esclarecer  pedidos  de  atendimento 

infantil  que  não  tenham  ficado  bem  formulados  no  Acolhimento  e  que 

apresentam a queixa inicial semelhante. Ferramenta de observação da interação 

de pais com outros pais e de crianças com outras crianças.

Os grupos acontecem semanalmente, são limitados a quatro encontros e 

têm duração de duas horas. São organizados pela faixa etária das crianças e 

dependem do acúmulo mínimo de casos após Acolhimento. Pais e crianças são 

atendidos no mesmo horário, em salas diferentes. Cada grupo é coordenado por 

um integrante da Equipe de Saúde Mental. Durante os três primeiros encontros, 

a Avaliação Inter é dividida da seguinte forma: na primeira hora, os profissionais 

colhem informações dos usuários e observam seu comportamento e interação 

com os  outros  membros  do  grupo.  Para  os  pais,  são  propostos  temas  que 

remetam  à  história  da  criança,  como  a  escolha  do  nome,  a  relação  com 

familiares  e  com  região  onde  mora,  por  vezes  através  de  atividades  como 

elaboração de pôsteres com recortes de revista e outros materiais gráficos. Para 

as crianças, é pedido que tragam ao primeiro encontro seus cadernos para que 

se  possa  conhecer  as  atividades que desempenham no ambiente  escolar.  Ao 

longo dos três encontros são desenvolvidas várias atividades, com o objetivo de 

avaliar habilidade motora (jogos de varetas, bola, jogos de dardos), imaginação 

(continuar uma história), memória, e outras faculdades exigidas ao processo de 

escolarização. Terminadas essas atividades, pais e crianças são dispensados, e os 

coordenadores se reúnem, trocam informações e pensam nas intervenções mais 

adequadas para cada caso. No quarto e último encontro, coordenado pelos dois 

profissionais  que  acompanharam  todo  o  processo,  somente  os  pais  são 
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chamados a participar.  O fechamento  da Avaliação Inter  consiste  em fazer  a 

devolutiva dos casos, discutindo com os responsáveis os achados e intervenções 

futuras, depois de uma breve reflexão sobre os encontros anteriores.

Terapia Comunitária

Espaço  oferecido  para  experiência  de  grupo  como  possibilidade  de 

enfrentamento coletivo para questões individuais, que promove o cuidado de si e 

do outro, inter-relacionados.

O  grupo  é  aberto  e  a  assiduidade  não  é  obrigatória,  ocorrem 

semanalmente  às  segundas-feiras,  com  duração  de  uma  hora  e  meia.  É 

coordenado por uma psicóloga que administra o tempo da atividade e as regras 

que são necessárias para manter a organização dos temas abordados. O tempo é 

dividido em 5 momentos, o primeiro com compartilhamento do café da manhã, 

que é providenciado pelos próprios integrantes do grupo e aquecimento do grupo 

através de histórias, canções ou piadas. O segundo, em que os participantes que 

tem interesse,  compartilham uma experiência  que  pode ser  positiva  ou  não. 

Terceiro, os usuários depois de duas votações, escolhem um tema que gostariam 

de aprofundar através de perguntas feitas para o autor da história. O quarto 

momento de fechamento tem como objetivo, criar uma conexão entre o tema 

mais votado e outras histórias que foram contadas naquele dia.  A terapia se 

encerra com a segunda parte do café da manhã.

Reuniões com Equipe

Supervisões da Equipe da UBS

Ao  longo  do  ano  de  2006,  a  equipe  teve  quinzenalmente,  sempre  às 

Sextas-Feiras, um espaço para discussão e trabalho sobre as questões suscitadas 

na  equipe  pelo  seu  exercício  profissional  na  Unidade,  que  foi  animado  pelo 

cardiologista  e  psicanalista  Eduardo  Aragon,  doutorando  do  Núcleo  de 

Subjetividade da Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC-SP. As supervisões 

eram  abertas,  podendo  participar  quaisquer  profissionais  da  Unidade  que 

tivessem interesse e disponibilidade. O objetivo das reuniões era de oferecer um 

lugar de cuidado da saúde mental dos profissionais e um cuidado com o trabalho 
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na  própria  unidade,  para  todas  as  formas  de  atuação.  Participaram 

predominantemente os profissionais da Equipe de Saúde Mental.

Discussão de Caso entre UBS e Psiquiatra da Rede

A rede da região em que está localizada a UBS Jd.  Seckler  dispõe de 

poucos psiquiatras,  de forma que a partir  de Abril  foi implantado um projeto 

chamado de Matriciamento, em que alguns psiquiatras de determinado serviço 

(no caso, os CAPS, onde existem) ficaram responsáveis por discutir mensalmente 

nas  Unidades  sobre  o  acompanhamento  psiquiátrico  de  alguns  casos, 

capacitando os Clínicos no atendimento a esta demanda, e, quando necessário, 

atendendo diretamente alguns casos. 

Supervisão da Equipe de Saúde Mental

O contrato de estágio entre a UBS e a faculdade de Psicologia da PUC-SP 

previa um trabalho de discussão e reflexão sobre um determinado dispositivo de 

que a Instituição dispunha. No caso da UBS Jd. Seckler, foram feitas reuniões 

com a equipe de Saúde Mental, coordenadas pela Profa. Maria Cristina Vicentin 

para  que  a  Equipe  discutisse  aspectos  como  manejo,  função,  objetivos  em 

relação ao Acolhimento em Saúde Mental. A proposta era, a partir do recorte de 

um dispositivo, no caso, o Acolhimento, produzir efeitos no trabalho da equipe de 

Saúde Mental sobre o serviço como um todo. Como estratégia, resolveu-se pela 

apresentação do dispositivo no 11º Congresso Mundial de Saúde Pública e 8º 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Deste modo, a equipe teve que elaborar 

um texto  sobre o  Acolhimento,  além da apresentação,  o  que potencializou a 

discussão e reflexão sobre o mesmo. Durante o primeiro semestre foram feitas 

discussões de leituras de textos sugeridos pela supervisora, abordando temáticas 

como Grupo e Grupalidade, Saúde Pública e Saúde Coletiva e outros temas afins. 

Efeitos puderam ser observados no dispositivo, do qual participaram com 

freqüência  e  durante  todo  o  ano  de  2006  o  autor  e  sua  colega  de  estágio, 

podendo comparar o “antes” e o “depois”. Mudanças como a disposição física do 

espaço  concreto  oferecido  aos  participantes  do  grupo  (por  exemplo,  a 

organização  de  cadeiras  e  o  lugar  da  mesa  onde  as  crianças  brincam  e 

desenham, que inicialmente era no centro do círculo formado pelos usuários e 
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coordenadores e que posteriormente foi modificado para um canto da sala). A 

mudança do lugar da mesa mostra a diferença de olhar em relação às crianças 

que antes ficavam muito expostas no centro da roda, oferecendo de uma certa 

forma proteção, cuidado e acolhimento a esses usuários.   

Alterações quanto à própria função do Serviço de Acolhimento,  que no 

começo  parecia  ser  um recurso  desenvolvido  pela  equipe  para  dar  conta  da 

grande quantidade de pessoas que chegavam na Unidade com queixa referente à 

saúde  mental  e  que  ao  longo  do  tempo,  foi  se  transformando  em  uma 

ferramenta de trabalho que causava efeito terapêutico em alguns casos.

Outra  transformação  observada  foi  quanto  ao  grupo,  que  antes  era 

caracterizado desta forma por apresentar mais de dois integrantes, mas que ao 

longo do processo de compreensão e mudança no manejo por parte da equipe, 

caracterizou-se  por  criar  uma  inter-relação  entre  os  membros,  possibilitando 

uma troca de experiências e cuidado.

Reuniões de discussão sobre texto elaborado para apresentação em 

congresso

Os encontros para elaboração do texto a ser apresentado nos Congressos 

(mais  especificamente,  no  congresso  da  ABRASCO -  Associação  Brasileira  de 

Saúde Coletiva) permitiram à Equipe de Saúde Mental  pensar na forma mais 

adequada de apresentação do trabalho realizado por eles no Acolhimento. Foi 

necessário  construir  uma  maneira  de  expressar  aos  outros  equipamentos  de 

saúde que uma UBS era capaz de realizar atendimentos dos casos de saúde 

mental com eficiência, rapidez e qualidade.
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3.2 Estudo das Características do Atendimento da Equipe de Saúde 

Mental da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jd. Seckler aos usuários 

acolhidos entre Fevereiro e Outubro de 2006 com Queixa Escolar

Introdução

O trabalho  empreendido  deve  ser  compreendido  como  um  esforço  na 

direção de caracterizar melhor a situação do atendimento desta Equipe de Saúde 

Mental aos usuários com Queixa Escolar, buscando esclarecer (a) as concepções 

que  orientam as  ações  tomadas  pela  equipe;  (b)  a  história  desta  forma  de 

atendimento, e a contribuição dos atuais membros para sua configuração; (c ) as 

ações futuras a se tomar, tanto pela Equipe quanto por futuros estagiários ou 

outros parceiros da Unidade.

1. Entrevistas

O processo de coleta de dados através de entrevistas produziu, de forma 

sintética,  dois  resultados:  (a)  o  resgate  das  experiências  da  equipe  e  seus 

participantes na configuração de um modo de atendimento; (b) a reafirmação, 

para o autor, da questão sempre viva que é a tensão entre o anseio da Equipe 

por realizar um bom trabalho, em contraposição aos obstáculos e limitações dos 

mais diferentes tipos que encontram no percurso.

A Avaliação Inter foi apontada pela Equipe como o principal dispositivo 

pensado para o atendimento à “demanda Escolar” (sic). Ela surge como modo de 

fazer avaliação da criança que não fosse o psicodiagnóstico  clássico,  a que a 

equipe opõe um modelo dito despatologizante, que não esteja mais centrado nas 

dificuldades e sintomas da criança, e que, ao invés disso, busque ter um olhar 

para  o  funcionamento  global  desta.  Entende-se  que  a  criança  desempenha 

diferentes papéis em diferentes âmbitos sociais, não apenas o de estudante ou 

educando. Originalmente era uma forma de dar agilidade ao atendimento dessa 

demanda, em função do significativo aumento da procura do Serviço de Saúde 

Mental provocado pela maneira com que o Acolhimento foi organizado. Como as 

mudanças neste produziram um efeito extremamente positivo do ponto de vista 

de  fluxo  (desaparecendo  com  a  famigerada  lista  de  espera),  foi  necessário 

adequar  os  atendimentos  que  se  seguiriam  para  evitar  um  afunilamento 
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(agilidade no acolhimento seguido por lentidão no restante do tratamento).

Este dispositivo surge com formato que apresenta quando da pesquisa a 

partir  da  experiência  anterior  de  membros  da  Equipe  junto  a  outros 

equipamentos e escolas, sendo implantado nesta Unidade no início de 2004. As 

crianças são agrupadas de acordo com suas idades (variação desejada é de 2 

anos,  no  máximo,  entre  mais  nova  e  mais  velha),  e  são  feitos  grupos 

concomitantes (um formado pelos pais ou responsáveis, outro pelas crianças), de 

4 a 6 participantes cada, coordenados cada um por uma dupla de profissionais, 

que permanece a mesma durante toda a duração do grupo, tipicamente de 3 

encontros semanais e uma devolutiva, feita 15 dias após o último encontro do 

grupo, com temas pré-estabelecidos. Durante 2006 os estagiários de Psicologia 

da PUC-SP participaram de algumas Avaliações Inter, sendo observadores ou co-

coordenadores dos grupos, coordenados cada um por um profissional, e não por 

uma dupla.

Essa forma de atendimento breve e focal guarda grande semelhança com 

a forma de atendimento relatada por Freller (Freller e cols., 2001), tanto em 

alguns  princípios,  como  a  observação  direta  das  crianças,  a  busca  pelo 

envolvimento  de  diversos  agentes,  a  multidisciplinaridade  do  atendimento 

(envolvendo  psicólogos,  fonoaudiólogos,  assistentes  sociais,  e  outros 

trabalhadores de Saúde Mental de que o serviço disponha) quanto questões mais 

técnicas,  como  número  de  sessões  e  caráter  elaborativo  e  interventivo  da 

triagem. As autoras, assim como a equipe, entendem que a intervenção breve e 

focal é preferível ao encaminhamento mais tradicional para psicoterapia, cujos 

efeitos em geral demoram a aparecer, além do índice de abandono durante o 

processo ser alto. Um obstáculo à atuação mais potente é, em geral, a adesão 

das  escolas,  que  nem  sempre  permitem  uma  entrada  mais  vigorosa  dos 

profissionais  de  Saúde  Mental  a  quem  são  encaminhadas  suas  crianças.  É 

necessário  fortalecer  o  diálogo  com  as  escolas  para  que  possamos 

eventualmente intervir diretamente junto a estas, tomando ações preventivas e 

não mais apenas curativas em Saúde Mental.

Outro dispositivo importante que a Equipe destacou nas entrevistas foi a 

Oficina de Leitura e Escrita, que busca apresentar, através de atividades lúdicas, 
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um "uso mais social da escrita" (sic), promovendo o interesse nesta tanto pelos 

pais  quanto  pelas  crianças,  embora  seja  um  dispositivo  voltado  para  o 

atendimento às últimas. A sua idéia original era elaborar um jornal, partindo do 

trabalho  com  livros  infantis.  O  dispositivo  buscava  atender,  quando  de  sua 

elaboração, crianças que apresentavam aversão à escrita.  Os encontros eram 

semanais, e a duração típica é de 10 sessões.

Este dispositivo produziu, em seu decorrer, uma parceria entre a UBS e a 

Biblioteca do CEU Meninos, localizada próximo à unidade, onde estudam muitas 

das crianças atendidas por esta. Foi feita uma visita monitorada acompanhada de 

palestra,  elaborada  e  ministrada  pelos  responsáveis  pela  biblioteca,  da  qual 

participaram as crianças e também seus pais. Esta atividade permitiu trabalhar 

uma série de temas interessantes nos encontros do grupo, tais como, relação 

com  autoridade  e  relação  entre  produção  de  conhecimento  e  seu  registro, 

concretizado ali na forma de livros.

2. Dados do Registro da Unidade

Apresentação dos Dados Coletados

Fontes de Dados (na ordem em que foram consultados para este estudo):

-Livro de Registro dos casos acolhidos em Saúde Mental;

-Fichas do Acolhimento em Saúde Mental;

-Prontuários da unidade;

Critério de seleção para análise:

-Casos  encaminhados  pela  Escola  ou  Queixas  de  dificuldade  de 

aprendizagem claramente registradas;

-Independentes de idade;

-Pesquisa compreende os acolhimentos desde o início de 2006, sendo o 

primeiro  acolhimento  em 7  de  Fevereiro,  até  17  de  Outubro  de  2006, 

quando iniciou-se a coleta de dados;

-Nos casos em que houve dúvida no registro, foram consultadas as fichas 

do Acolhimento, os prontuários da unidade, e então os profissionais de 
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referência, quando estavam indicados.

Cabe  fazer  algumas  observações.  Casos  que  não  foram  atendidos  na 

unidade,  porém  foram  nela  acolhidos,  quando  preencheram  os  critérios  de 

seleção, foram incluídos na amostra. A amostra inicial constava de 102 casos (de 

um total de 226 acolhidos em Saúde Mental). Destes, 5 eram insuficientemente 

claros quanto à queixa ou a origem do encaminhamento, e foram descartados 

para conferir maior consistência da amostra aos critérios adotados, totalizando 

97 casos a ser estudados.

Os dados foram organizados em uma diversidade de tabelas, constando 

cada uma de apresentação e explicitação da metodologia de organização, para 

melhor compreensão da análise empreendida, e levantamento de hipóteses. O 

conjunto  das  tabelas  encontra-se  em  anexo.  Em  algumas  tabelas  serão 

encontrados dois valores percentuais, a que denominamos (1) percentual e (2) 

percentual  válido.  Estes  dois  valores  estarão  presentes  em  tabelas  cuja 

informação pesquisada consta de muitos casos em que se desconhece  alguma 

dado  (exemplo:  na  tabela  5,  pode-se  observar  que  era  desconhecida,  no 

momento do acolhimento, a série de 13 das 97  crianças), e o número de casos 

desconhecidos  faz  diferença nas  discussões,  análises  e  hipóteses.  O primeiro 

valor, percentual, inclui os casos que são desconhecidos. O segundo, percentual 

válido,  não.  Um exemplo  da  relevância  desse  procedimento  é  expresso  pela 

tabela 11, sobre a Conclusão Final, que mostra discrepância importante entre os 

valores percentuais quando são analisados apenas os casos em que se conhece a 

conclusão e quando são inclusos os desconhecidos. Nessas tabelas, um valor n/a 

significa que o valor "não se aplica" à categoria em questão.

Tabela 1 – Resumo dos Dados Coletados

A primeira tabela consolida os dados disponíveis para os 97 sujeitos da 

pesquisa.  Destes,  pôde-se  encontrar  o  Mês  de  acolhimento,  Sexo,  Idade, 

Profissional  Procurado  e  a  Queixa.  A  origem  do  Encaminhamento  pôde  ser 

identificada para 95, permanecendo desconhecida em 2 casos. A escola em que 

estudam pode ser identificada em 93 casos, podendo a série ser identificada para 

84 dos 97. A conclusão final do atendimento pode ser definida para 76 casos, 
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não sendo identificável a partir do modo de coleta empreendido em 21 casos. Foi 

chamado de Percurso o conjunto de atendimentos dispensado a um determinado 

caso, incluindo aqui Encaminhamento Externo. Pôde ser definido o percurso de 

92 dos 97 casos. Como foram consultados os dados de registro, foi importante 

incluir um dado que não constava diretamente de qualquer fonte de dado em 

separado,  mas  podia  ser  depreendida  da  análise  de  seu  conjunto  –  os 

atendimentos dispensados a Outras pessoas, que não o constante do registro. 

Exemplo: em alguns casos, consta a criança como demandante de atendimento, 

porém sua mãe foi encaminhada para Grupo de Mulheres.  Pode-se afirmar que 

isto  gerou  o  atendimento  de  outra  pessoa,  independente  do  atendimento  do 

paciente  identificado.  Esse  dado  permite  pensar  o  volume  de  atendidos  em 

função de uma queixa, diz respeito à carga de trabalho para a Equipe de Saúde 

Mental  e  à  UBS  como  um todo  e  também revela  algo  da  concepção  clínica 

subjacente ao atendimento.

Boarini e Borges (1998) fazem, em instigante artigo sobre o aumento da 

procura por atendimento em Saúde Mental por crianças, uma advertência sobre 

o risco que o profissional de Saúde Mental corre ao dispensar atendimento a essa 

população. Segundo as autoras, a demanda infantil é a principal demanda por 

atendimento em Saúde Mental na rede pública, sendo a Queixa Escolar seu carro 

chefe.  Dada  a  natureza  enviesada  e  freqüentemente  preconceituosa  dos 

encaminhamentos feitos a estes profissionais, devemos sempre nos questionar 

sobre a real necessidade de atenção especializada em Saúde Mental, sob pena de 

contribuirmos ainda mais para o déficit de atendimentos em Saúde Mental, já 

que há, em geral, poucos profissionais disponíveis e muita espera.

Tabela 2 – Mês de Acolhimento

Esta tabela mostra a distribuição de sujeitos ao longo do ano, mês a mês. 

O mês de Agosto destaca-se dos demais pelo volume de acolhidos. Possíveis 

causas são (a) as férias; (b) o intervalo no acolhimento em Julho; (c) o término 

de  dois  bimestres  nas  escolas,  quando  vão  configurando-se  possíveis 

reprovações ao final do ano. Como as notas e reuniões ocorrem em geral em 

Julho,  período em que os  professores  não encontram as  crianças  ou  pais,  é 

criada  uma  demanda  represada  de  atendimento  no  período,  que  tem vazão 
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quando do recomeço do período letivo. O baixo número de sujeitos em Junho 

pode  reforçar  essa  hipótese,  sendo  um  momento  que  as  avaliações  estão 

ocorrendo,  mas seus resultados ainda não estão disponíveis  para as  escolas. 

Ocorrem também poucos encaminhamentos em Fevereiro. Pode contribuir para 

este fato: (a) momento de primeiro contato de professores (e mesmo escolas) 

com os alunos, sendo ainda impossível configurar demanda por atendimento; (b) 

mês mais curto que os demais, é também interrompido por feriados prolongados.

Tabela 3 – Gênero

A próxima tabela revela um dado consistente com a maioria da literatura e 

pesquisa sobre Queixa escolar, sendo que 71,1% dos sujeitos são meninos e o 

restante, meninas, dentro das proporções esperadas, em que a proporção de 

meninos varia entre 65 e 80%.

O valor é quase idêntico ao encontrado por Scortegagna e Levandowski 

(op. cit) e está em acordo com a maior parte da produção de conhecimento 

referente  a  atendimento  de  crianças  com  queixas  escolares.  A  denúncia  da 

questão  de  gênero  vem  sendo  feita  a  cerca  de  quarenta  anos,  mas, 

curiosamente, os estudos sobre o assunto continuam a apontar resultados muito 

semelhantes, o que faz questionar os reais efeitos não apenas sobre atuação do 

profissionais de saúde e suas práticas, mas também nas escolas.

Tabela 4 – Idade

As crianças pesquisadas concentram-se entre 5 e 10 anos, respondendo 

esta faixa por 82% do total de sujeitos pesquisados. Destacam-se as idades de 6 

e 10 anos, representando, respectivamente, por 19 e 16% do total. Chama a 

atenção também a quase ausência de adolescentes. Algumas possibilidades de 

explicação para isso podem ser: (a) o recorte da pesquisa; (b) a adesão dos 

adolescentes à escola, que, menos dependentes dos pais, podem buscar outras 

ocupações  que  os  levem  a  abandonar  a  escola;  (c)  a  baixa  procura  de 

adolescentes por serviços de Saúde Mental na UBS como um todo (e existe aqui 

a  possibilidade  de  uma  outra  pesquisa);  (d)  a  presença  de  projetos  sociais 

voltados aos adolescentes da região,  que oferecem um espaço de atenção e 
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cuidados a esta população.

Tabela 5 – Série

Surpreende a quantidade de crianças pré-escolares (creche e pré-escola) 

atendidas,  que  respondem  por  cerca  de  30%  do  total  de  demandantes  de 

atendimento,  dos  quais  75%  são  oriundos  da  pré-escola.  55%  do  total  de 

crianças  cursavam, quando chegaram ao serviço,  o  Ciclo  I  (1a a  4a Série  do 

Ensino Fundamental, antigamente chamado Primário).

Tabela 6 – Escola

Estão aqui consolidados os dados brutos de encaminhamentos das escolas 

atendidas  pela  UBS.  Quando  uma  mesma  escola  oferece  vários  níveis  de 

educação, estes foram – quando possível – discriminados. Exemplo: Creche CEU 

(Centro Educacional Unificado) Meninos – 2 crianças; EMEI CEU Meninos – 7 e 

EMEF  CEU  Meninos,  9.  O  número  de  escolas  de  que  vêm  as  crianças  é 

surpreendentemente grande, perfazendo um total  de mais de 25 instituições, 

entre Creches, Pré-Escolas e Escolas de Ensino Fundamental. As principais fontes 

de encaminhamento são a escola Melvin Jones, seguida pela Tancredo Neves, e 

Santo  Dias.  Combinando-se  os  encaminhamentos  de  diferentes  níveis  de 

educação,  CEU  Meninos  seria  a  principal  fonte  de  encaminhamentos. 

Separadamente, encaminham aproximadamente o mesmo número de crianças 

que Santo Dias. Pode ser notada a presença de algumas escolas particulares, que 

são minoria.

Tabela 7 – Profissional Procurado

Foram organizadas,  a  partir  do  acolhimento,  as  informações  acerca  do 

profissional procurado pelo demandante de atendimento. A maior procura é por 

serviços de Psicologia, seguido por Fonoaudiologia. O serviço dispõe de Terapeuta 

Ocupacional, porém esta foi referida apenas uma vez, possivelmente refletindo o 

baixo conhecimento das fontes de encaminhamento e da população em geral 

sobre esta profissão.
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Tabela 8 – Origem do Encaminhamento

A partir dos dados do registro, foi feito um agrupamento das origens dos 

encaminhamentos.  Pode  ser  observado  aqui  um  grupo  importante  que  foi 

chamado de Espontâneo, e que agrupa os casos em que queixa escolar pode ser 

observada  com  clareza,  porém  a  demanda  de  atendimento,  quando  do 

acolhimento, parte do próprio queixoso ou de seus responsáveis, sejam estes sua 

família direta ou não. A própria escola onde estudam as crianças é responsável 

por 70% dos encaminhamentos, e os encaminhamentos conjuntos entre Pediatra 

e Escola são pouco freqüentes, perfazendo um total de 4 casos apenas. Foram 

separados os pediatras da própria UBS dos externos a ela. Outros casos, que não 

encaixavam-se em categorias foram listados, constando o nome da instituição.

Aqui  encontramos  discrepância  com  os  dados  de  Scortegagna  e 

Levandowski (op. cit), que encontraram em seu estudo algo da ordem de 28% 

de encaminhamentos médicos, seja em conjunto com neurologista, pediatra ou 

mesmo ambos. Este valor é quase o triplo do encontrado em nosso estudo, e um 

motivo possível para isto é o local de pesquisa - um UBS, porta de entrada dos 

usuários no sistema de saúde pública, por quem, teoricamente, todos deveriam 

passar,  antes  de  buscar  um  atendimento  mais  complexo  como  avaliação 

neurológica.

Tabela 9 – Queixa

A partir da análise das anotações do registro, das folhas de acolhimento e 

de  outras  anotações  dos  estagiários  e  da  equipe  foram  organizados  alguns 

grandes  grupos  de  queixas  dos  acolhidos.  As  queixas  múltiplas  foram 

contabilizadas em separado, e suas combinações possíveis, a partir das simples, 

foram convertidas em grupos. Deste modo, um usuário que é acolhido com uma 

queixa de troca de letras na fala e desatenção é contado apenas uma vez, no 

grupo Fala e Comportamento, não sendo contado em nenhuma das categorias 

isoladamente. Sob o nome Aprendizagem foram agrupadas as queixas de leitura, 

escrita, alfabetização, cálculos, e não retenção de conteúdos de aula. Fala diz 

respeito  às  trocas  de  letra  (fonemas)  na  linguagem  oral,  dificuldades  de 

expressão  e  aos  vagos  e  não  tão  freqüentes  “fala  errado”.  Comportamento 

agrupa as queixas de dificuldade de concentração, desinteresse e desobediência 
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a  professores,  além  de  conflitos  com colegas  ou  com pais  destes.  O  grupo 

denominado  Problemas Emocionais  agrega alguns  casos  que não  podiam ser 

inseridos precisamente nas categorias anteriores e que referiam, por exemplo, 

traumas por eventos ocorridos, e que, por um impacto psicológico, se traduziram 

em  impossibilidade  de  ir  à  escola  ou  de  aprender.  Exemplo:  “diminuiu 

rendimento escolar depois de tombo na escola”.

Essa caracterização guarda semelhança com a proposta por Scortegagna e 

Levandowski (2004), a quem devemos a denominação "problemas emocionais", 

categoria em que se encaixavam um número razoável de queixas, sem que este 

que vos escreve conseguisse formular uma denominação adeqüada.

As  queixas  de  Comportamento  são  em  aproximadamente  o  mesmo 

número das de Fala e Aprendizagem combinadas, mesmo levando em conta as 

queixas  múltiplas.  Isso  pode  querer  dizer  tanto  das  dificuldades  das  escolas 

quanto de suas expectativas em relação a um serviço de saúde.

Aqui encontramos uma diferença importante em relação ao trabalho de 

Scortegagna e Levandowski (op. cit). As autoras referem um grande número de 

queixas  por  encaminhamento,  a  que  se  chama  Queixas  Múltiplas,  que 

encontramos com freqüência bastante inferior nos casos analisados aqui. Na UBS 

deste pesquisa, as queixas simples perfazem, aproximadamente, 70% do total 

de  queixas.  Podemos  creditar  isso  à  forma  de  acolhimento  e  ao  trabalho 

multiprofissional da equipe, que busca, já no momento de acolhimento, delimitar 

bem  a  natureza  do  problema,  definindo  a  qual  profissional  cabe  o  cuidado 

específico, seja ele psicológico, fonoaudiológico, de terapia ocupacional ou outras 

combinações possíveis entre estes.

Tabela 10 – Percurso

Foram organizados os dados para tentar responder à seguinte questão: 

“Diante dessas crianças, estudando em uma certa escola,  que vieram buscar  

atendimento de um determinado profissional, encaminhadas por alguém ou não,  

que foi feito pelo serviço?”
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Muita coisa, sem dúvida. 57% dessas crianças passaram pela Avaliação 

Inter, sendo que metade destas passaram por este dispositivo e pelo menos mais 

algum  atendimento,  qualquer  que  ele  seja.  6%  dos  casos  receberam 

encaminhamento  externo,  seja  por  estarem  fora  de  área  ou  por  serem 

demandantes de atendimentos cuja complexidade a UBS não oferece. 5% dos 

casos foram dispensados logo após o Acolhimento, não passando por nenhuma 

das formas de atendimento que a Unidade oferece. A hipótese para esses casos é 

de que (a) um momento de escuta e intervenção, característico do Acolhimento 

da Unidade, foi suficiente para a demanda que se apresentava; (b) não ficou 

configurada a justificativa para um atendimento em Saúde Mental; (c) após esta 

escuta  inicial  ficou  configurada  uma  situação  de  dispensa  da  criança,  com 

posterior atendimento aos responsáveis ou acompanhantes.

Outro  dado  que  chamou  a  atenção  do  pesquisador  foi  a  dispersão  e 

variedade  de  grupos  possíveis,  gerando  uma  dificuldade  em  sistematizar  o 

percurso  dos  usuários  dentro  do  serviço.  Quanto  a  isto,  cabem  duas 

considerações, não excludentes: (a) esse dado pode dizer da inconsistência dos 

dados de registro, que não permitem esse grau de objetividade; (b) é possível 

afirmar que o atendimento oferecido não é standard, no sentido de oferecer-se 

da mesma forma os mesmo atendimentos à diferentes queixas, mas sim pensar 

na montagem individual e específica de um projeto terapêutico, que parece ter 

como fio condutor a Avaliação Inter.

Outro dado que pode ser lido nas entrelinhas é a pouca presença dos pais 

(aqui  nos  referimos  aos  responsáveis  do  sexo  masculino  presentes,  pais 

biológicos ou não, casados ou não com as mães) nos atendimentos, havendo um 

espaço nos chamados Grupos de Pais, pelos quais passam poucos dos casos que 

são objetos desta investigação.

Cabe destacar o grande número de casos em que foi dispensada alguma 

forma de atendimento a outras pessoas, que não o demandante como consta do 

registro  (por  exemplo:  uma  criança  vem  ao  acolhimento  encaminhada  pela 

escola, mas, além dela, sua mãe é atendida num Grupo de Mães, a partir da 

queixa de seu filho), além da Avaliação Inter. Os pais foram incluídos em algum 

dispositivo da Equipe de Saúde Mental  30 dos  casos,  sendo que,  destes,  13 

converteram-se em dispensa das crianças, permanecendo apenas seus pais em 
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atendimento. Este dado tem dupla relevância: (a) dá visibilidade à grande carga 

de trabalho gerada para o tratamento de um usuário (ex: uma queixa de troca 

de  letras,  com demanda de  atendimento  em Fonoaudiologia  desdobra-se  em 

atendimento individual em Psicologia para um dos pais e participação de ambos 

num determinado grupo, coordenado por outros membros da Equipe de Saúde 

Mental); (b) revela um pouco da postura clínica e visão ampliada que a Equipe 

adota na atenção a esta demanda, buscando fazer um trabalho em Equipe e 

envolvendo a rede social do usuário de forma direta e ampliada.

Tabela 11 – Conclusão Final

Acolhidas as crianças e suas famílias, ouvidas suas queixas, delimitadas 

suas origens, identificado o serviço procurado, traçou-se um projeto terapêutico 

que é posto em prática. Que ocorre, ao final? Estes dados buscam organizar esta 

resposta.

Foram agrupados em Alta / Conclusão os casos que passaram por algum 

atendimento além da Avaliação Inter, considerado como momento diagnóstico do 

processo.  O grupo  Em Atendimento  reúne  os  usuários  que,  no  momento  da 

coleta de dados, permaneciam em atendimento na unidade, ou tinham previsão 

de  continuidade  em  alguma  forma  de  atendimento  num  futuro  próximo. 

Abandono / Desistência reúne aqueles que não completam o percurso planejado 

pela  equipe,  desligando-se  antes  ou  durante  o  tratamento.  Sob  o  nome 

Dispensado estão aqueles casos que são dispensados já no Acolhimento. Estes, 

em geral, encerram-se com um esclarecimento para a família acerca da queixa e 

um  relatório  para  a  escola,  que  consolida  a  informação  obtida  até  agora  e 

justifica o não-atendimento da criança. Por último, o grupo dos Desconhecidos. 

Aqui estão aqueles cujo resultado final da intervenção não pode ser esclarecido a 

partir dos dados de registro.

É difícil tecer qualquer consideração precisa sobre estes dados, em função 

de dois fatores: percentualmente, os valores são muito próximos; além disso, o 

número de desconhecidos corresponde a praticamente um terço do total. Dos 

que  são  conhecidos,  alguns  valores  são  dignos  de  nota.  As  desistências  e 

abandonos são cerca da metade do valor referido por parte da literatura acerca 

do abandono de atendimentos em serviços públicos de atenção à Saúde.
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Tabela 12 - Conclusão das Crianças cujos responsáveis são atendidos

Constam aqui os resultados finais relativos às crianças cujos pais foram 

também atendidos  nesta  unidade.  Cabe destacar,  em primeiro  lugar,  o  baixo 

número de desistências, considerado o universo de casos em que o resultado 

final é conhecido. Apenas um caso abandonou o tratamento, o que significa cerca 

de 3% dentro do universo em que os pais foram também atendidos. Poder-se ia 

argumentar que nos casos em que as crianças são dispensadas, sendo apenas os 

responsáveis atendidos, as desistências aumentariam. Esse recorte pode ser feito 

a partir  dos dados apresentados aqui,  porém esta hipótese não se sustenta. 

Considerando  os  casos  em  que  apenas  os  responsáveis  foram  atendidos, 

observa-se que o índice de abando e desistência é da ordem de 7%, bastante 

baixo, considerando os dados disponíveis sobre o sistema público de saúde.

Cabe ainda salientar que o número de casos em que o resultado final se 

desconhece  é significativo,  ainda que pequeno,  e  poderia  produzir  alterações 

menos  otimistas  nos  resultados.  Este  número  é,  porém,  insuficiente  para 

invalidar as considerações feitas anteriormente.

Tabelas 13 a 18 – Queixa X Gênero

Aqui  está  apresentado  um dado  freqüentemente  relatado  na  literatura 

referente à Queixa Escolar: a diferença de natureza das queixas entre Meninos e 

Meninas.  Já  havia  sido  observado  (ver  tabela)  que  os  meninos  são  a  vasta 

maioria  dos  demandantes  de  atendimento.  Cabia  perguntar:  eles  chegam  à 

unidade para atendimento pelos mesmos motivos?

Os dados são apresentados numa tabela de dupla entrada, estando nas 

linhas as Queixas e nas colunas o Sexo. Em cada um dos quadros podem ser 

encontrados três valores numéricos. O primeiro é o total absoluto (ex: 6 meninas 

apresentam  queixas  de  comportamento).  O  segundo  é  a  porcentagem  em 

relação à Queixa (ex: 58,8% das queixas de Fala são de Meninos). O terceiro é a 

porcentagem em relação ao Sexo (25% das meninas apresentam queixas quanto 

à aprendizagem).

O primeiro número, bruto, permite observar o volume total da demanda de 
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atendimento. O segundo, relativo à Queixa, pode ser utilizado, por exemplo, para 

responder à seguinte questão: “É possível fazer um grupo para atendimentos de 

crianças com queixas de fala, de modo que haja um equilíbrio entre o número de 

Meninos  e  Meninas?”.  Os dados permitem prever  que,  se  esta  é  uma opção 

desejada, implicará em dispensar atendimentos adicionais aos meninos que não 

farão parte do grupo. O terceiro, relativo ao Sexo, além de corroborar o que as 

pesquisas da área dizem, a saber, que meninos e meninas buscam atendimentos 

por motivos diferentes (mais exatamente – os meninos por comportamento, as 

meninas por aprendizagem), permite elaborar suposições quanto à natureza e 

temática  abordada  nas  intervenções.  Por  exemplo,  tratar  queixas  de 

comportamento como questão de gênero pode mostrar-se mais proveitoso do 

que considerá-lo como uma questão de treinamento de habilidade social.

Os mesmos dados são organizados, a seguir, para os diferentes ciclos do 

ensino formal. Primeiro, são apresentadas as crianças de Creches. Em seguida, 

as que, no momento da pesquisa, cursavam a Pré-Escola. As três ultimas tabelas 

desta série apresentam as crianças de Ensino Fundamental, primeiro agrupadas, 

e posteriormente separadas em Ciclo I (1a a 4a Série) e Ciclo II (5a a 8a Série).

As crianças de creche apresentam queixa de comportamento e fala, sendo 

que, do total de 7 crianças encaminhadas, 6 são do sexo masculino.

Na tabela referente à Pré-Escola,  as principais queixas também são de 

comportamento e fala para ambos os sexos.

No Ensino Fundamental, dos 36 meninos encaminhados, 13 apresentam 

queixa  de  comportamento.  Das  19  meninas,  7  apresentam  dificuldade  de 

aprendizagem como queixa principal. 

Comparando Ciclo  I  e Ciclo  II,  é possível  observar  o número baixo de 

crianças que apresentam queixa de dificuldade de aprendizagem no Ciclo II. A 

hipótese  é  de  que  possivelmente  exista  uma  maior  exigência  quanto  à 

alfabetização no Ciclo I, fazendo com que esse tipo de queixa não apareça no 

segundo Ciclo.

Tabela  19  -  Queixas  dos  Encaminhados  pela  Escola,  com  ou  sem 

Encaminhamento Médico

Foi operada, para esta tabela, um recorte, a partir do registro, em que 
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foram selecionados os casos que foram encaminhados pelas Escolas,  ou pela 

combinação entre Escola e Pediatra (seja este da UBS ou de fora), a fim de 

tentar  buscar  uma  resposta  para  a  pergunta:  “De  que  se  queixa  a  escola, 

quando encaminha seus usuários?”. Foram separadas as queixas simples e as 

combinações.

Chama  a  atenção  a  discrepância  do  volume  de  queixas  de 

Comportamento,  que,  mesmo  somando  as  combinadas  às  outras  categorias, 

permanece bastante maior do que estas.  Sozinho responde por cerca de um 

terço das queixas, e, em combinação com outras, esse valor sobre para quase a 

metade do total.

É  possível  elaborar  algumas  questões  que  podem  ser  utilizadas  como 

orientadores na elaboração de um projeto juntos às escolas: (a) será que as 

escolas  têm  compreendido  que  lidar  com  questões  relativas  à  convivência 

(Autoridade, Limites, Regras, Violência, Respeito) no ambiente escolar é algo que 

demanda ações mais coletivas e não limitadas às escolas, mas que envolvam as 

famílias e equipamentos de Saúde? (b) como têm sido desempenhadas as ações 

das escolas, no âmbito pedagógico? Ou, de outra forma - como anda a relação 

entre ensinar e educar, na visão das escolas?

Tabela 20 - Percurso dos Encaminhados pela Escola

Constam aqui os dados referentes às modalidades de atendimento por que 

passaram estes usuários dentro da Unidade.  Pouco mais  de 60% deste total 

passou pela Avaliação Inter em algum momento, e metade destes passaram por 

esta forma de atendimento e mais alguma outra, ao menos. Pode-se notar aqui o 

esforço feito pelo serviço na direção de oferecer uma escuta ampliada, que não 

fique  circunscrita  à  criança,  mas  que  envolva  principalmente  seus  pais  (ou 

responsáveis)  no  processo.  Exemplar  disto  é  que  se  pode  observar  que  em 

apenas um caso foi feita apenas entrevista individual com a criança.

Tabela 21 - Queixas de usuários de Avaliação Inter

A partir da análise inicial dos dados, pode-se depreender que a Avaliação 

Inter  é o principal  dispositivo de que se utiliza a  equipe no cuidado com os 

usuários que vêm à unidade com Queixa Escolar. Coube investigar de que eles se 
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queixam, e, como poderia ser previsto pelo recorte anterior, a principal queixa é 

relativa  a  comportamento,  porém seguida  mais  de  perto  por  aprendizagem, 

sendo que sua discrepância não é estatisticamente significativa (pode-se dizer 

que  queixam-se  de  comportamento  tantos  quanto  queixam-se  de 

aprendizagem).

Tabela 22 - Percurso dos Usuários com Queixas de Comportamento

A Avaliação Inter, em conjunto com outras formas de atendimento, pode 

novamente ser observada como o principal dispositivo de que se utiliza a equipe 

no cuidado com os usuários com queixas de Comportamento. Pode-se observar 

quem em dois  terços,  aproximadamente,  destes  casos,  é  dispensada  alguma 

forma de  atenção  a  outras  pessoas,  como familiares  ou  escola,  gerando um 

aumento significativo na carga de trabalho, tanto dentro da UBS quanto fora 

desta, já que é prevista intervenção junto às escolas em um quinto destes casos.

Além da  carga  de  trabalho,  esse  dado revela  uma postura  clínica  que 

subjaz às ações concretas tomadas pela equipe. Esse dado exprime uma idéia de 

cuidar da pessoa de forma mais ampla, buscando a totalidade, o que inclui seu 

âmbito familiar e social, e se traduz em ações concretas na direção de abarcar 

essas dimensões, trazendo os familiares a estarem juntos da criança, buscando 

contato com sua escola ou mesmo indo até esta. A intervenção junto à escola é 

pensada para cerca de um quarto dos usuários que são atendidos por queixas 

relativas a seu comportamento.

Tabelas 23 e 24 - Atendimentos dispensados a outras pessoas a partir de 

um usuário com Queixa Escolar

O conjunto  de tabelas  a seguir  busca elucidar  algo  que já vem sendo 

apontado e que merece especial atenção - os atendimentos a outras pessoas 

gerados a partir  de um usuário  que chega ao Serviço de Saúde Mental  com 

Queixa Escolar. 
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Tabela 23 - Queixas das Crianças Dispensadas que tiveram familiares 

atendidos

Do total de crianças que foram acolhidas, 13 tiveram familiares atendidos, 

sendo as próprias dispensadas. Nesses casos, a principal  queixa que gerou o 

atendimento diz respeito ao comportamento da criança.

Tabela  24 -  Percursos dos familiares  atendidos,  cujas  crianças foram 

dispensadas.

Aqui destaca-se novamente a forte presença feminina na Unidade, e que 

pode ser observada quando se analisam as formas de atenção dispensadas. Em 

pelo  menos metade destes  casos,  o  plano de tratamento  prevê  atendimento 

apenas às responsáveis do sexo feminino, que são mais presentes na unidade. 

Este número pode dever-se fundamentalmente a dois fatores, que podem ser 

alvo  de  investigação  futura:  o  primeiro  seria  a  maior  freqüência  de  famílias 

monoparentais  atendidas  pela  unidade,  sendo  o  familiar  presente  do  sexo 

feminino  (famílias  em que apenas  a  mãe está  presente);  o  segundo seria  a 

presença do responsável de sexo masculino no âmbito familiar,  mas que não 

participa diretamente do processo de tratamento.

Poderia contrapôr-se a isso que a presença de ambos os pais é prevista 

em cerca de 40% dos outros casos (combinando os valores encontrados para 

Entrevista  em  Grupo  com  Grupo  de  Pais),  mas  seria  necessário  um 

acompanhamento mais próximo para avaliar a efetiva presença e participação do 

responsável do sexo masculino nestes casos.

Chama a atenção um valor  curioso -  há um (1) caso que, a partir  do 

registro,  conta  como  dispensado,  tendo  sido  também  a  criança  dispensada, 

porém  em  outro  momento.  Não  foi  possível  esclarecer  o  que  gerou  esse 

procedimento,  mas  é  possível  supôr  que  foi  dispensada  alguma  forma  de 

atendimento a um familiar e que não foi registrada, de forma que não se pode 

saber precisamente o que foi feito em relação ao caso. Cabe questionar também 

se não se trata de uma desistência,  que não fica clara na forma de registro 

utilizada.
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4. Discussão

Cabe agora retomar brevemente algumas das principais observações feitas 

até  aqui,  a  fim  de  aprofundar  a  reflexão  sobre  os  dados  encontrados,  na 

perspectiva  da  construção  de  reflexões  que  conduzam  à  elaboração  de 

considerações acerca das concepções subjacente às práticas, no tocante tanto à 

produção de mudança, alteridade, quanto no que impele à repetição, à mesmice 

e  à  mesmidade.  Em  razão  do  grande  volume  de  questões  levantadas  pela 

pesquisa até aqui, optou-se por  discutir os pontos levantados imediatamente 

após sua sumarização e agrupamento, para, ao final, encaminhar uma conclusão 

geral. 

Existe diferença significativa no número de crianças do Sexo Masculino e 

Feminino,  na proporção de  praticamente  2,5  Meninos  para  cada  Menina.  Há, 

além disso,  diferença bastante significativa nas queixas das crianças de Sexo 

Masculino  e  Feminino:  meninos  chegam  à  Unidade  predominantemente  com 

queixas  relativas  a  Comportamento,  ao  passo  que  meninas  chegam  por 

Aprendizagem. Há um pequeno aumento da concentração de meninas entre a 1a 

e 4a série (Ciclo 1).

A importante diferença de natureza dos encaminhamentos em relação ao 

gênero da criança é um fenômeno comumente descrito na literatura a respeito, 

nos últimos 40 anos, e este estudo não é exceção. Boarini  e  Borges  (1998) 

apresentam,  em  instigante  estudo,  uma  história  sumarizada  da  infância, 

categoria à qual o sexo masculino recebeu reconhecimento primeiro, além de 

privilégio histórico.  Queremos dizer,  com isso,  que a questão de gênero aqui 

presente não diz respeito apenas à escola, mas sim à categoria infância como um 

todo, estando presente desde sua nascente. Isto pode ser observado ao longo de 

história em retratos, pinturas, afrescos e mesmo a literatura, em que a infância 

aparece  representada com características  de  mini-adultos  e  sem vestimentas 

específicas, o que só passa a ocorrer a partir do final da Idade Média, e primeiro 

nos meninos.

Para  compreender  a  relação  entre  gênero  e  fracasso  escolar,  Carvalho 
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(2004) desenvolveu uma série de estudos, desde 1999, envolvendo professores, 

professoras, alunos e alunas. Para a autora, ficou claramente marcada que a 

questão  de  gênero  traz  imbricada  outras  questões,  cujo  conhecimento  é 

indispensável para o melhor estudo sobre a questão. O que ela demonstra é que 

se faz necessário pensar junto a isso a desigualdade de classe e, especialmente 

de raça ou de cor. Aqui gostaríamos de fazer uma pausa para um raciocínio um 

pouco lateral à questão que propusemos estudar. É praticamente senso comum 

que mulheres são mais mal pagas pelo mesmo trabalho do que os homens em 

nossa sociedade. Poucos discordam que o mesmo ocorre entre brancos e negros. 

Que motivos levariam, então, a crer que esta relação que atravessa a sociedade 

de forma ampla não estaria presente de alguma maneira dentro da escola? A 

existência  de pouca pesquisa (especialmente se considerarmos o universo de 

pesquisa sobre Fracasso Escolar) sobre este tema denota, talvez, que a escola 

continua  sendo  pensada  como  "fortaleza"  e  "defesa"  da  sociedade,  sendo  a 

educação uma maneira de proteger e transformar a sociedade desde dentro dos 

muros da escola. Embora potencialmente possível, e decididamente sedutora, a 

idéia é ingênua, e não condiz com a realidade, em que as escolas são produtoras 

e  reprodutoras  de  determinadas  relações  entre  pessoas,  classes,  e  saberes. 

Concordamos com a posição defendida pela autora, e reconhecemos que estas 

dimensões poderiam ter sido investigadas, o que é um apontamento para um 

desdobramento deste estudo.

É pequena a população de adolescentes que chega à UBS com o tipo de 

queixa estudada. Onde estão os adolescentes da comunidade atendida pela UBS? 

De que sofrem? Por quem são assistidos?

Embora a vasta maioria dos atendidos seja de crianças do sexo Masculino, 

são, em geral, suas mãe que os acompanham, o que pode refletir tanto o perfil 

de configuração familiar da população atendida pela UBS, quanto a demanda ou 

permeabilidade da UBS aos responsáveis do sexo masculino (e aos homens de 

forma geral, que são quase ausentes, como reiterado pela Equipe).
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A Avaliação Inter confirmou-se como dispositivo importante para esse tipo 

de demanda, em consonância com a visão ampliada do processo saúde-doença, 

operando como fio condutor que possibilita que o paciente seja pensado em sua 

especificidade e singularidade, assim como seu projeto terapêutico.

A inclusão de forma vigorosa dos familiares no tratamento, que foi prática 

da equipe, como os dados apontam, revelou-se fundamental em relação a dois 

aspectos altamente relevantes: (a) como postura clínica e concepção do processo 

saúde-doença  numa  visão  ampliada;  (b)  como  promotor  de  sucesso  no 

tratamento, a partir  de uma acolhida aos familiares (vide o baixo número de 

abandonos quando os familiares recebem atendimento).

Há, todavia, uma deficiência reconhecida pelos profissionais da unidade: a 

dificuldade  de  estabelecer  um intercâmbio  com as  escolas  de  forma  a  criar 

parcerias que possibilitem mudanças de ambos os lados, o que resultaria em 

maior efetividade do trabalho. Essa queixa vem sendo relatada por autores, em 

psicologia, tanto no campo da Educação quanto na Saúde, sem que se observem, 

no contexto estudado, mudanças significativas. A escola permanece como terra 

estrangeira ao profissional de saúde mental.

Parece haver uma relação entre a origem do encaminhamento e a inclusão 

dos familiares em modalidades de tratamento outras que não apenas a Avaliação 

Inter. A quase totalidade de familiares atendidos (como definido anteriormente) 

têm como origem de encaminhamento a Escola. Anteriormente propusemos a 

pergunta: “De que se queixa a escola, quando encaminha seus usuários?” A isto 

poderíamos oferecer uma resposta: “muito freqüentemente do comportamento 

de seus alunos do sexo masculino, e, neste caso, o tratamento passa por uma 

intervenção mais ampla, que forneça uma espaço para seus familiares serem 

atendidos quanto às suas questões”.

Essa  forma  de  lidar  com a  queixa  escolar  leva  em conta  a  dimensão 

comunicacional  deste  fenômeno,  em  que  um emissor  quer  dizer  algo  a  seu 

interlocutor. Andrada (2003) define o surgimento de um sintoma individual como 

expressão de uma forma disfuncional de comunicação, e propõe que a atuação 

do psicólogo seja na direção de promover melhor fluência da comunicação. É 

necessário produzir um novo discurso neste encontro, de forma que todas as 
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verdades se façam válidas - a da família sobre a queixa da criança, a da criança 

sobre sua vivência na escola, a da escola sobre esta criança. Como já visto, o 

acesso à escola pelos trabalhadores de saúde mental tem sido restrito, exigindo 

uma maior intensidade de trabalho com os familiares dentro da UBS, para que se 

produzam  novos  sentidos  sobre  o  processo  de  escolarização  da  criança.  Se 

entendermos um sistema de comunicação como um conjunto interativo, em que 

modificações num ponto exigem rearranjo do conjunto todo, e que a família é, 

para a criança, considerada como estando em fase de desenvolvimento, uma 

fonte  importante  de  sentidos  e  significados,  podemos  pensar  que  é  preciso 

intervir  junto à família  para  produzir  novos sentidos,  evitando,  assim,  que a 

situação se mantenha ou se repita com outros membros.

O amplo espectro de escolas que referem seus usuários à UBS parece 

mostrar-se  um  obstáculo  ao  prosseguimento  de  uma  intervenção  junto  à 

comunidade.

A UBS estudada é a única na região que dispõe de uma Equipe de Saúde 

Mental.  Dentro  da área  da  Supervisão  Técnica  do  Ipiranga,  apenas  2  outras 

unidades dispõe de atendimento psicológico. A região da coordenadoria Sudeste 

contava, segundo dados de 2005 do CEInfo (Coordenação de Epidemiologia e 

Informação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo), com 

cerca de 2 milhões e meio de habitantes. Destes, aproximadamente 28% têm 

até 19 anos, o que resulta numa população de aproximadamente 700 mil jovens. 

Se usarmos, para efeito de cálculo, um indicador apontado por Boarini e Borges 

(1998), que estima em 23,2% a prevalência de desordens mentais na infância, 

sendo que, dentro destes, 10% podem ser considerados moderados ou severos, 

necessitando atendimento  especializado,  podemos  estimar  conservadoramente 

em  16  mil  o  número  de  crianças  que  necessitam  de  atendimento.  É  um 

contingente  enorme,  e,  como agravante,  segundo  Franco  e  Mota  (2003),  os 

psicólogos são aproximadamente 1% dos profissionais do SUS. Com isso, o que 

queremos dizer é que o grande número de escolas nada mais é do que uma das 

formas  de  apresentação  da  tarefa  hercúlea  que  é  promover  Saúde  numa 

realidade adversa como a nossa, em que muito pouco tempo atrás vivemos um 
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brutal sucateamento do sistema de saúde pública, promovido deliberadamente 

através do PAS.

Em alguns casos, a obtenção dos dados ficou prejudicada pela dificuldade 

de extraí-los a partir do registro. De forma geral, isso não prejudicou a pesquisa, 

mas algumas das análises feitas poderiam produzir afirmações mais enfáticas, 

caso alguns dados estivessem disponíveis. A impressão que fica é que a Equipe 

têm esta informação disponível entre seus membros, sem que esta conste do 

registro, o que não é empecilho ao processo terapêutico.

Franco e Mota (2003) realizaram, a partir dos dados cadastrais do Sistema 

de  Informações  Ambulatorias  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SIA-SUS),  uma 

análise da distribuição e forma de atuação dos psicólogos na rede pública. Um 

dos dados para que as autoras chamam atenção diz respeito à qualidade do 

registro de procedimento por parte dos trabalhadores de saúde em geral. Tido 

como burocrático, o registro de prontuário é fundamental para a alocação de 

recurso financeiro e humano, já que serve como medida para a carga de trabalho 

do profissional. Ao deixar de registrar procedimentos, ou praticar sub-registro, 

ficamos diante de um dilema. Nas palavras das autoras: "se produzimos muito 

pouco,  não  assumimos  responsavelmente  o  cuidado  da  saúde  que  podemos 

dispensar à população; se não registramos o que fazemos, não podemos mostrar 

o quanto respondemos às demandas por esses serviços" (Franco e Mota, op. cit., 

p. 55).
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ANEXOS 

 
ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DE 
SAÚDE MENTAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS JD. SECKLER 

AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS ENTRE FEVEREIRO E OUTUBRO DE 
2006 COM QUEIXA ESCOLAR

1.  TABELAS DE DADOS

2. ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTAS
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ANEXO 1 - TABELAS DE DADOS

TABELA 1: Resumo dos dados disponíveis, relativos ao Mês de Acolhimento, 
Idade, Sexo, Profissional Procurado, Queixa, Origem do Encaminhamento, Escola 
de Origem, Série, Conclusão, Percurso de atendimento na unidade, Atendimento 

a Outros a partir de um encaminhamento.

1 - Resumo dos Dados Coletados
Encontrado Não encontrado

MÊS 97 0
IDADE 97 0
SEXO 97 0

PROFISSIONAL 97 0
QUEIXA 97 0

ORIGEM DO 
ENCAMINHAMENTO

95 2

ESCOLA 93 4
SÉRIE 84 13

CONCLUSÃO 76 21
PERCURSO 92 5

OUTROS 28 69

TABELA 2: Mês de Acolhimento dos usuários analisados (Total e percentual).

2 - Mês de Acolhimento
Total Percentual (%)

Fevereiro 7 7,2
Março 10 10,3
Abril 10 10,3
Maio 12 12,4
Junho 7 7,2
Agosto 26 26,8

Setembro 15 15,5
Outubro 10 10,3

TABELA 3: Gênero dos usuários analisados (Total, percentual).

3 - Gênero
Total Percentual (%)

Masculino 69 71,1
Feminino 28 28,9
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TABELA 4: Idade, em anos, dos usuários analisados (Total, percentual, e 
percentual acumulado).

4 - Idade
Idade Total Percentual (%) % Acumulado

2 1 1,0 1,0
3 3 3,1 4,1
4 4 4,1 8,2
5 10 10,3 18,6
6 19 19,6 38,1
7 11 11,3 49,5
8 11 11,3 60,8
9 11 11,3 72,2
10 16 16,5 88,7
11 6 6,2 94,8
12 2 2,1 96,9
13 2 2,1 99,0
15 1 1 100

TABELA 5: Série em que estudam os usuários analisados (total, percentual, 
percentual válido, percentual acumulado, desconhecidos).

5 - Série
Série Total Percentual (%) % Válido % Acumulado

Creche 7 7,2 8,3 8,3
Pré-Escola 22 22,7 26,2 34,5

1a 8 8,2 9,5 44,0
2a 13 13,4 15,5 59,5
3a 12 12,4 14,3 73,8
4a 13 13,4 15,5 89,3
5a 6 6,2 7,1 96,4
6a 1 1,0 1,2 97,6
7a 1 1,0 1,2 98,8
8a 1 1,0 1,2 100

Desconhecido 13 13,4 n/a n/a
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TABELA 6: Escola de origem dos encaminhamentos (Total, percentual, 
percentual válido).

6 - Escola
Escola Total Percentual (%) % Válido

EMEF Campos Sales 5 5,2 5,4
EMEI Tancredo 

Neves
9 9,3 9,7

EE Demóstenes 5 5,2 5,4
EE Astrogildo 2 2,1 2,2

EMEI CEU Meninos 7 7,2 7,5
Creche CEU Meninos 2 2,1 2,2
EMEF CEU Meninos 9 9,3 9,7

EMEI Santo Dias 8 8,2 8,6
Creche Zézinho 3 3,1 3,2
Ant. Fco. Lisboa 4 4,1 4,3

Creche Gonzaguinha 1 1,0 1,1
EMEF Luiz Gonzaga 1 1,0 1,1

EE Melvin Jones 12 12,4 12,9
EE Jacques Maritain 4 4,1 4,3
EMEI Cidade do Sol 3 3,1 3,2
EE Ma. Imaculada 2 2,1 2,2

Sonho Real 1 1,0 1,1
EE Osvaldo Massei 1 1,0 1,1
Seminário Nsa. Sra 

da Glória
1 1,0 1,1

EMEF Olavo 
Fontoura

1 1,0 1,1

Silvio Martins Pires 1 1,0 1,1
Ataliba Leonel 1 1,0 1,1
Eugênio Posi 2 2,1 2,2

Frutos do Amanhã 1 1,0 1,1
Turma da Mônica 1 1,0 1,1

Pedro Vaz 1 1,0 1,1
Bartolomeu Bueno 2 2,1 2,2

Péricles 2 2,1 2,2
Princesa Isabel 1 1,0 1,1
Desconhecida 4 4,1 n/a

TABELA 7: Profissional procurado no momento do acolhimento (total, 
percentual).

7 - Profissional Procurado
Profissional Total Percentual (%)

Psicólogo 58 59,8
Fonoaudiólogo 22 33,7
Psico + Fono 16 16,5

Psico + Fono + Terapia 
Ocupacional

1 1,0
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TABELA 8: Origem do Encaminhamento (total, percentual, percentual válido)

8 - Origem do Encaminhamento
Origem Total Percentual (%) % Válido

Espontâneo 12 12,4 12,6
Escola 67 69,1 70,5

Psiquiatra 1 1,0 1,1
Pediatra Externo 4 4,1 4,2

Pediatra UBS Seckler 2 2,1 2,1
Pediatra + Escola 4 4,1 4,2

Parceiros 1 1,0 1,1
Conselho Tutelar 1 1,0 1,1

NSE Mina 1 1,0 1,1
NSE Sta. Edwiges 1 1,0 1,1

Hospital Sta. Edwiges 1 1,0 1,1
Desconhecido 2 2,1

TABELA 9: Queixa dos casos estudados (total, percentual).

9 - Queixa
Queixa Total Percentual (%)

Aprendizagem 17 17,5
Fala 16 16,5

Comportamento 32 33,0
Problemas Emocionais 2 2,1
Aprendizagem e Fala 8 8,2

Fala e Comportamento 6 6,2
Aprendizagem e 
Comportamento

11 11,3

Aprendizagem e 
Desenvolvimento

2 2,1

Aprendizagem, Fala 
Comportamento

1 1,0

Fala, Comportamento, 
Desenvolvimento

1 1,0

Aprendizagem, Fala, 
Desenvolvimento

1 1,0
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TABELA 10: Percurso dos usuários que chegam à UBS com Queixa Escolar 
(total, percentual, percentual válido, percentual acumulado)

10 - Percurso
Atendimento Total Percentual (%) % Válido % Acumulado

Avaliação Inter 27 27,8 29,3 29,3
Avaliação Inter + 

Entrevista em 
Grupo (1)

2 21,0 22,0 31,5

Avaliação Inter + 
Aval. 

Fonoaudiológa

3 3,1 3,3 34,8

Avaliação Inter + 
Aval. T. O. (2)

1 1,0 1,1 35,9

Avaliação Inter + 
Grupo de 

Desenvolvimento 
Infantil

1 1,0 1,1 37,0

Avaliação Inter + 
Grupo de Pais

1 1,0 1,1 38,0

Avaliação Inter + 
Grupo Mãe-

Criança

1 1,0 1,1 39,1

Avaliação Inter + 
Relatório para 

Escola

4 4,1 4,3 43,5

Avaliação Inter + 
Relatório para 

Escola + 
Entrevista com 

Mãe

1 1,0 1,1 44,6

Avaliação Inter + 
Oficina de 

Leitura e Escrita

2 2,1 2,2 46,7

Avaliação Inter + 
Oficina de leitura 

e Escrita + 
Entrevista com 

Mãe

1 1,0 1,1 47,8

Avaliação Inter + 
Grupo de 

Linguagem

1 1,0 1,1 48,9

Avaliação Inter + 
Intervenção 

junto à Escola

1 1,0 1,1 50,0
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10 - Percurso (Cont.)
Avaliação Inter + 

Intervenção 
junto à Escola + 
Avaliação T. O. 

(2)

2 2,1 2,2 52,2

Avaliação Inter + 
Intervenção 

junto à Escola + 
Avaliação Psico.

1 1,0 1,1 53,3

Avaliação Inter + 
Aval. Fono + 

Encaminhament
o Externo

1 1,0 1,1 54,3

Avaliação Inter + 
Grupo Mãe-

Criança + 
Encam. Externo

1 1,0 1,1 55,4

Avaliação Inter + 
Entrevista com 

Mãe

2 2,1 2,2 57,6

Relatório para 
Escola

1 1,0 1,1 58,7

Relatório para 
Escola + 

Intervenção 
junto à Escola

1 1,0 1,1 59,8

Relatório para 
Escola + 

Intervenção 
junto à Escola + 
Entrevista com 

Mãe

1 1,0 1,1 60,9

Relatório para 
Escola + 

Entrevista com 
Mãe + Grupo de 
Des. Infantil + 
Grupo Mãe-

Criança

1 1,0 1,1 62,0

Grupo de 
Mulheres

2 2,1 2,2 64,1

Grupo de 
Mulheres + 
Avaliação 

Psiquátrica

1 1,0 1,1 65,2
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10 - Percurso (Cont.)
Grupo de 

Mulheres + 
Terapia 

Comunitária + 
Grupo de Pais

1 1,0 1,1 66,3

Grupo de 
Linguagem + 

Entrevista com 
Mãe

1 1,0 1,1 67,4

Intervenção 
junto à Escola

4 4,1 4,3 71,7

Encaminhament
o Externo

4 4,1 4,3 76,1

Encaminhament
o Externo + 

Avaliação Psico.

1 1,0 1,1 77,2

Entrevista com 
Mãe

4 4,1 4,3 81,5

Entrevista com 
Mãe + Avaliação 

Fono.

1 1,0 1,1 82,6

Entrevista com 
criança

1 1,0 1,1 83,7

Entrevista em 
Grupo com 
responsáveis

1 1,0 1,1 85,9

Avaliação Fono. 1 1,0 1,1 90,2
Avaliação Fono + 

Grupo Mãe-
Criança

1 1,0 1,1 91,3

Avaliação T. O. 
(2)

1 1,0 1,1 94,6

Avaliação Psico + 
Grupo de 

Adolescentes

1 1,0 1,1 95,7

Grupo de Pais 4 4,1 4,3 100
Dispensa 5 5,2 n/a n/a

(1) Chamamos Entrevista em Grupo a forma de atendimento em que são 
atendidos mais de uma pessoa (ex: mãe + criança) por múltiplos profissionais 
simultaneamente (ex: Psicóloga + Terapeuta Ocupacional).
(2) T. O. = Terapeuta Ocupacional.
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TABELA 11: Conclusão final dos usuários atendidos (Total, percentual, 
percentual válido)

11 - Conclusão Final
Conclusão Total Percentual (%) % Válido

Alta / Conclusão 19 19,6 23,1
Em Atendimento 22 22,7 23,1

Abandono / 
Desistência

15 15,5 20,0

Dispensado 19 19,6 25,3
Desconhecido 22 22,7 n/a

TABELA 12:  Conclusão dos casos em que os responsáveis são responsáveis são 
atendidos (total, percentual, percentual válido)

12 - Conclusão das crianças cujos responsáveis são atendidos
Conclusão Total Percentual (%) % Válido

Alta / Conclusão 6 20,0 23,1
Em Atendimento 6 20,0 23,1

Abandono / 
Desistência

1 3,3 3,8

Dispensado 13 43,3 50,0
Desconhecido 4 13,3 n/a
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TABELA 13: Comportamento das queixas em relação ao gênero (Total por 
gênero, Percentual em relação ao Gênero, Percentual em relação à Queixa).

13 - Queixa X Gênero
Queixa Gênero

Masculino Feminino
Aprendizagem Total 10 7

% em relação à Queixa 58,8 41,2
% em relação ao 

Gênero
14,5 25,0

Fala Total 12 4
% em relação à Queixa 75,0 25,0

% em relação ao 
Gênero

17,4 14,3

Comportamento Total 26 6
% em relação à Queixa 81,3 18,8

% em relação ao 
Gênero

37,7 21,4

Problemas 
Emocionais

Total 1 1
% em relação à Queixa 50,0 50,0

% em relação ao 
Gênero

1,4 3,6

Aprendizagem + Fala Total 4 4
% em relação à Queixa 50,0 50,0

% em relação ao 
Gênero

5,8 14,3

Fala + 
Comportamento

Total 6 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

8,7 0,0

Aprendizagem + 
Comportamento

Total 8 3
% em relação à Queixa 72,7 27,3

% em relação ao 
Gênero

11,6 10,7

Aprendizagem + 
Desenvolvimento

Total 0 2
% em relação à Queixa 0,0 100

% em relação ao 
Gênero

0,0 7,1

Aprendizagem + Fala 
+ Comportamento

Total 1 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

1,4 0,0

Fala + 
Comportamento + 
Desenvolvimento

Total 1 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

1,4 0,0
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13 - Queixa X Gênero (Cont.)
Aprendizagem + Fala 

+ Desenvolvimento
Total 0 1

% em relação à Queixa 0,0 100
% em relação ao 

Gênero
0,0 3,6

TABELA 14: Comportamento das queixas em relação ao gênero de crianças de 
creche (Total por gênero, Percentual em relação ao Gênero, Percentual em 

relação à Queixa).

14 - Queixa X Gênero de crianças de Creche
Queixa Gênero

Masculino Feminino
Fala Total 3 0

% em relação à Queixa 100 0,0
% em relação ao 

Gênero
50,0 0,0

Comportamento Total 3 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

50,0 0,0

Aprendizagem + 
Desenvolvimento

Total 0 1
% em relação à Queixa 0,0 100

% em relação ao 
Gênero

0,0 100
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TABELA 15: Comportamento das queixas em relação ao gênero de crianças de 
pré-escola (Total por gênero, Percentual em relação ao Gênero, Percentual em 

relação à Queixa).

15 - Queixa X Gênero de crianças de Pré-Escola
Queixa Gênero

Masculino Feminino
Aprendizagem Total 1 0

% em relação à Queixa 100 0,0
% em relação ao 

Gênero
6,3 0,0

Fala Total 3 4
% em relação à Queixa 42,9 57,1

% em relação ao 
Gênero

18,8 66,7

Comportamento Total 7 2
% em relação à Queixa 77,8 22,2

% em relação ao 
Gênero

43,8 33,3

Fala + 
Comportamento

Total 3 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

18,8 0,0

Aprendizagem + 
Comportamento

Total 1 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

6,3 0,0

Fala + 
Comportamento + 
Desenvolvimento

Total 1 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

6,3 0,0

55



TABELA 16:  Comportamento das queixas em relação ao gênero de crianças do 
Ensino Fundamental (Total por gênero, Percentual em relação ao Gênero, 

Percentual em relação à Queixa).

16 - Queixa X Gênero de crianças do Ensino Fundamental
Queixa Gênero

Masculino Feminino
Aprendizagem Total 7 7

% em relação à Queixa 50,0 50,0
% em relação ao 

Gênero
19,4 36,8

Fala Total 3 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

8,3 0,0

Comportamento Total 13 2
% em relação à Queixa 86,7 13,3

% em relação ao 
Gênero

36,1 10,5

Problemas 
Emocionais

Total 0 1
% em relação à Queixa 0,0 100

% em relação ao 
Gênero

0,0 5,3

Aprendizagem + Fala Total 4 4
% em relação à Queixa 50,0 50,0

% em relação ao 
Gênero

11,1 21,1

Fala + 
Comportamento

Total 2 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

5,6 0,0

Aprendizagem + 
Comportamento

Total 7 3
% em relação à Queixa 70,0 30,0

% em relação ao 
Gênero

19,4 15,8

Aprendizagem + 
Desenvolvimento

Total 0 1
% em relação à Queixa 0,0 100

% em relação ao 
Gênero

0,0 5,3

Aprendizagem + Fala 
+ Desenvolvimento

Total 0 1
% em relação à Queixa 0,0 100

% em relação ao 
Gênero

0,0 5,3
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TABELA 17: Comportamento das queixas em relação ao gênero de crianças do 
Ciclo I (1a a 4a Série) do Ensino Fundamental (Total por gênero, Percentual em 

relação ao Gênero, Percentual em relação à Queixa).

17 - Queixa X Gênero de Crianças de 1a a 4a Série
Queixas Gênero

Masculino Feminino
Aprendizagem Total 7 7

% em relação à Queixa 50,0 50,0
% em relação ao 

Gênero
24,1 41,2

Fala Total 3 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

10,3 0

Comportamento Total 8 1
% em relação à Queixa 88,9 11,1

% em relação ao 
Gênero

27,6 5,9

Problemas 
Emocionais

Total 0 1
% em relação à Queixa 0,0 100

% em relação ao 
Gênero

0,0 5,9

Aprendizagem + Fala Total 4 4
% em relação à Queixa 50,0 50,0

% em relação ao 
Gênero

13,8 23,5

Fala + 
Comportamento

Total 2 0
% em relação à Queixa 100 0,0

% em relação ao 
Gênero

6,9 0,0

Aprendizagem + 
Comportamento

Total 5 2
% em relação à Queixa 71,4 28,6

% em relação ao 
Gênero

17,2 11,8

Aprendizagem + 
Desenvolcimento

Total 0 1
% em relação à Queixa 0,0 100

% em relação ao 
Gênero

0,0 5,9

Aprendizagem + Fala 
+ Desenvolvimento

Total 0 1
% em relação à Queixa 0,0 100

% em relação ao 
Gênero

0,0 5,9
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TABELA 18: Comportamento das queixas em relação ao gênero de crianças do 
Ciclo II (5a a 8a Série) do Ensino Fundamental (Total por gênero, Percentual em 

relação ao Gênero, Percentual em relação à Queixa).

18 - Queixa X Gênero de Crianças de 5a a 8a Série
Queixa Gênero

Masculino Feminino
Comportamento Total 5 1

% em relação à Queixa 83,3 16,7
% em relação ao 

Gênero
71,4 50,0

Aprendizagem + 
Comportamento

Total 2 1
% em relação à Queixa 66,7 33,3

% em relação ao 
Gênero

28,6 50,0

TABELA 19: Queixas dos usuários que foram encaminhados pela escola. Inclui 
os casos em que o encaminhamento foi conjunto ao médico (total, percentual).

19 - Queixa dos encaminhados pela Escola
Queixa Total Percentual (%)

Aprendizagem 14 19,7
Fala 15 21,1

Comportamento 23 32,4
Aprendizagem + Fala 5 7,0

Fala + Comportamento 5 7,0
Aprendizagem + 
Comportamento

6 8,5

Aprendizagem + 
Desenvolvimento

1 1,4

Aprendizagem + Fala + 
Comportamento

1 1,4

Fala + Comportamento + 
Desenvolvimento

1 1,4

58



TABELA 20: Formas de atendimento ("Percurso") aos usuários que têm com 
origem de encaminhamento a Escola (Total, Percentual, Percentual Válido, 

Percentual Acumulado).

20 - Percurso dos encaminhados pela Escola
Atendimento Total Percentual (%) % Válido % Acumulado

Avaliação Inter 18 25,4 26,8 26,8
Avaliação Inter + 

Avaliação 
Fonoaudióloga

3 4,2 4,5 31,3

Avaliação Inter + 
Relatório para 

Escola

3 4,2 4,5 35,8

Avaliação Inter + 
Oficina de 

Leitura e Escrita

2 2,8 2,9 38,7

Avaliação Inter + 
Entrevista com 

Mãe

2 2,8 2,9 41,6

Avaliação Inter + 
Entrevista em 

Grupo (1)

1 1,4 1,5 43,1

Avaliação Inter + 
Grupo de 

Desenvolvimento 
Infantil

1 1,4 1,5 44,6

Avaliação Inter + 
Grupo Mãe-

Criança

1 1,4 1,5 46,1

Avaliação Inter + 
Oficina de 

Leitura e Escrita 
+ Entrevista com 

Mãe

1 1,4 1,5 47,6

Avaliação Inter + 
Relatório para 

Escola + 
Entrevista com 

Mãe

1 1,4 1,5 49,1

Avaliação Inter + 
Grupo de 

Linguagem

1 1,4 1,5 50,6
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20 - Percurso dos encaminhados pela Escola (cont.)
Avaliação Inter + 

Intervenção 
junto á Escola

1 1,4 1,5 52,1

Avaliação Inter + 
Intervenção 

junto à Escola + 
Avaliação T. O. 

(2)

1 1,4 1,5 53,6

Avaliação Inter + 
Intervenção 

junto à Escola + 
Avaliação Psico.

1 1,4 1,5 55,1

Avaliação Inter + 
Avaliação Fono. 

+ 
Encaminhamento 

Externo

1 1,4 1,5 56,6

Avaliação Inter + 
Grupo Mãe-

Criança + 
Encaminhamento 

Externo

1 1,4 1,5 58,1

Avaliação 
Fonoaudióloga

3 4,2 4,5 62,6

Entrevista em 
Grupo (1)

2 2,8 2,9 65,5

Relatório para 
Escola + 

Intervenção 
junto à escola

1 1,4 1,5 67,0

Relatório para 
Escola + 

Intervenção 
junto à Escola + 
Entrevista com 

Mãe

1 1,4 1,5 68,5

Intervenção 
junto à Escola

3 4,2 4,5 73,0

Relatório para 
Escola + 

Entrevista com 
Mãe + Grupo de 
Desenvolvimento 
Infantil + Grupo 

Mãe-Criança

1 1,4 1,5 74,5

Grupo de 
Mulheres

1 1,4 1,5 76,0
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20 - Percurso dos encaminhados pela Escola (cont.)
Grupo de Pais 4 5,6 6,0 82,0

Grupo de 
Mulheres + 
Avaliação 

Psiquiátrica

1 1,4 1,5 83,5

Grupo de 
Linguagem + 

entrevista com 
mãe

1 1,4 1,5 85,0

Encaminhamento 
Externo + 

Avaliação com 
Psicóloga

1 1,4 1,5 86,5

Entrevista com 
mãe

1 1,4 1,5 88,0

Entrevista com 
mãe + Avaliação 

Fono.

1 1,4 1,5 89,5

Entrevista com 
Criança

1 1,4 1,5 91,0

Avaliação Fono. 
+ Grupo Mãe-

Criança

1 1,4 1,5 92,5

Avaliação T. O. 
(2)

1 1,4 1,5 94,0

Avaliação com 
Psicóloga + 
Grupo de 

Adolescentes

1 1,4 1,5 94,5

Encaminhamento 
Externo

3 4,2 4,5 100,0

Dispensa da 
Criança

4 5,6 n/a n/a

(1) Chamamos Entrevista em Grupo a forma de atendimento em que são 
atendidos mais de uma pessoa (ex: mãe + criança) por múltiplos profissionais 
simultaneamente (ex: Psicóloga + Terapeuta Ocupacional).
(2) T. O. = Terapeuta Ocupacional.
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TABELA 21: Queixas de usuários que passaram pela Avaliação Inter 
(Total, percentual).

21 - Queixas de usuários de Avaliação Inter
Queixa Total Percentual (%)

Comportamento 13 24,5
Aprendizagem 12 22,6

Aprendizagem + 
Comportamento

9 17,0

Aprendizagem + Fala 6 11,3
Fala 5 9,4

Fala + Comportamento 4 7,5
Aprendizagem + 
Desenvolvimento

2 3,8

Aprendizagem + Fala + 
Comportamento

1 1,9

Aprendizagem + Fala + 
Desenvolvimento

1 1,9
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TABELA 22: Forma de atendimentos dispensadas ("Percurso") aos usuários que 
são atendidos por queixas relativas a Comportamento (total, percentual, 

percentual válido ).

22 - Percurso dos usuários com queixas de Comportamento
Atendimento Total Percentual (%) % válido

Avaliação Inter 5 15,5 16,7
Avaliação Inter + 

Entrevista com mãe
2 6,3 6,7

Avaliação Inter + 
Entrevista em Grupo 

(1)

1 3,1 3,3

Avaliação Inter + 
Relatório para Escola

1 3,1 3,3

Avaliação Inter + 
Relatório para Escola 
+ Entrevista com Mãe

1 3,1 3,3

Avaliação Inter + 
Intervenção junto à 

Escola

1 3,1 3,3

Avaliação Inter + 
Intervenção junto à 

Escola + Avaliação T. 
O. (2)

1 3,1 3,3

Avaliação Inter + 
Intervenção junto à 
Escola + Avaliação 

com Psicóloga

1 3,1 3,3

Intervenção junto à 
Escola

3 9,4 10,0

Intervenção junto à 
Escola + Relatório 

para Escola

1 3,1 3,3

Relatório para Escola 1 3,1 3,3
Grupo de Mulheres 2 6,3 6,7

Grupo de Pais 2 6,3 6,7
Entrevista em Grupo 

(1)
2 6,3 6,7

Entrevista com Mãe 2 6,3 6,7
Entrevista com 

Criança
1 3,1 3,3

Avalilação Psicóloga 
+ Grupo de 

Adolescentes

1 3,1 3,3

Encaminhamento 
Externo

2 6,3 6,7

Dispensado 2 6,3 n/a
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(1) Chamamos Entrevista em Grupo a forma de atendimento em que são 
atendidos mais de uma pessoa (ex: mãe + criança) por múltiplos profissionais 
simultaneamente (ex: Psicóloga + Terapeuta Ocupacional).
(2) T. O. = Terapeuta Ocupacional.

TABELA 23: Queixas das crianças que foram dispensadas, sendo atendidos os 
responsáveis ou familiares (Total, Percentual).

23 - Queixas das crianças dispensadas que tiveram familiares atendidos
Queixa Total Percentual (%)

Aprendizagem 2 15,4
Fala 1 7,7

Comportamento 7 53,8
Aprendizagem + Fala 1 7,7

Fala + Comportamento 1 7,7
Aprendizagem + 
Comportamento

1 7,7

TABELA 24: Forma de atendimentos dispensadas ("Percurso") aos familiares 
que são atendidos, tendo sido a criança dispensada (total, percentual, percentual 

válido).

24 - Percurso dos familiares atendidos, cujas crianças foram dispensadas
Atendimento Total Percentual (%) % Válido

Grupo de Mulheres 2 15,4 16,7
Grupo de Mulheres + 

Avaliação 
Psiquiátrica

1 7,7 8,3

Grupo de Mulheres + 
Terapia Comunitária 

+ Grupo de Pais

1 7,7 8,3

Entrevista com mãe 3 23,1 25,0
Entrevista em grupo 

(1)
1 7,7 8,3

Grupo de pais 4 30,8 33,3
Dispensado 1 7,7 n/a

(1) Chamamos Entrevista em Grupo a forma de atendimento em que são 
atendidos mais de uma pessoa (ex: mãe + criança) por múltiplos profissionais 
simultaneamente (ex: Psicóloga + Terapeuta Ocupacional).
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ANEXO 2 - ROTEIRO DE PERGUNTAS UTILIZADO NAS 
ENTREVISTAS

1. Histórico  dos  dispositivos  que  atendem  crianças  e  famílias  com  Queixa 

Escolar;

2. As intervenções feitas e pensadas;

3. Contatos com a escola – Quais os objetivos? Quem faz? Já houve uma única 

pessoa responsável? Como foi? Por que motivos mudou? 

4. Como é a receptividade das escolas para as UBS? Há diferenças entre escolas 

Municipais  e  Estaduais?  E entre  escolas  de Educação Infantil,  Fundamental  e 

Médio? Quais?

5. Já foram feitas parcerias com escolas? Quais? Como se desenvolveram? De 

quem  partiu?  Foi  pensado  um  projeto?  Como  foi  implantado,  executado, 

avaliado? Como estão as parcerias atualmente? As ONGs são envolvidas? De que 

forma?

6. Que visão as escolas têm dos pais / famílias / responsáveis pelas crianças que 

apresentam esta queixa?

7. Existiria,  na  escola,  abertura  para  atender  os  pais  que  buscam  a  UBS 

encaminhados pela escola?

8. Todas as escolas lidam com a Queixa Escolar da mesma forma?

9. Nos grupos de pais / mães é abordada a questão da escolarização dos filhos? 

De que forma?

10. As escolas cobram da UBS resultados, mudanças para as famílias e crianças 

que são encaminhadas?  Como isto é  feito?  A UBS já teve  alguma forma de 

atendimento às Escolas?

11. Existe algum órgão do governo que faça a articulação entre a Saúde e a 

Educação? Como isto é feito?
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