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LINHA DE CUIDADOS 

A aplicação do conceito de linha de cuidado tem sido variada:  

• Para organizar a atenção a grupos preferenciais em territórios como a linha de atenção 

materno e infantil;  

• Para articular serviços num certo sistema com propósitos complementares como rede 

de atenção psíquico social; 

• Para articular pontos de atenção dentro de um mesmo serviço como atenção ao trauma 

num hospital geral, organizando papéis complementares entre pronto socorro, centro 

cirúrgico, enfermarias, ambulatórios e outros; 

• O conceito de Linha se explica com a intenção de continuidade das ações de saúde 

dentro de um determinando propósito;  

 



  LINHA DE CUIDADOS 
 

• A equipe de referência é necessária para implementar as diretrizes de numa 

Linha de Cuidado. Ela, por meio de sua presença cotidiana e continuada, pela 

liderança, deve articular os recursos e combiná-los com a demanda. O fio 

condutor está na clínica ampliada e na responsabilidade sanitária. 

• A Linha de Cuidados transcende o serviço e possibilita cuidar da integralidade da 

atenção que sempre requer mais que a escuta qualificada, mais que os recursos 

locais em um determinado serviço, requer articulação da atenção em rede.  



LINHA DE CUIDADOS 

Um dispositivo da clínica ampliada: 

 

• As referências que os serviços estabelecem entre si em acordos de rede são 

fundamentais e devem ser explicitadas e contratadas entre as partes.  A linha precisa ter 

elos fortes, pois um elo frágil na articulação entre serviços, fragiliza toda a linha. 

• Na Linha, os indivíduos e seu projetos terapêuticos, caminham em estradas seguras e 

articuladas, cada ponto pode propor a continuidade, o retorno ao ponto anterior, de 

modo que os indivíduos sintam-se seguros na caminhada. 

• Os indivíduos, sujeitos participantes e protagonistas em equilíbrio, devem compreender 

cada ponto da linha e concordar com sua caminhada.  



CARTOGRAFIA - SENTIDOS E USOS 

• A cartografia tem mais de um sentido. Podemos entende-la  na dimensão geográfica e n o sentido das 

redes, de afetos e de serviços e outras. 

• O uso geográfico, para definir responsabilidades sanitárias, epidemiológicas, políticas e de programas; tem 

sido comum em programas e políticas:  Atenção Primária, Vacinas, Doenças e Agravos, Populações 

Suscetíveis, Grupos Sociais, Vulnerabilidades e outros. 

• Territórios: Serviços, Áreas de Cobertura, Redes, Alcances, Itinerários, outros; são ferramentas que 

dialogam com os conceitos da cartografia. 

• Indivíduo e seus afetos e redes sociais compõe redes, que são fundamentais de serem reveladas nas 

escutas para que possam compor os projetos terapêuticos singulares. 

• Guatás: caminhos seguros com significados singulares para cada um: da pesca, da caça, da roça, outros. 



 
USO PELO ACOLHESUS 

• Cartografia dos afetos: a escuta por meio do acolhimento, do trabalho vivo com 

tecnologias leves, cria a oportunidade de compreensão do mapa dos afetos dos indivíduos 

em suas redes sociais. 

• Os serviços devem se esforçar por descobrir as redes sociais dos indivíduos e de grupos. 

• As redes podem se estabelecer como caminhos onde as pessoas possam andar, construir 

itinerários, sentirem-se seguras. 

• Os caminhos podem se tornar Guatás. 



USO PELO ACOLHESUS 

• Os serviços precisam conhecer seus usuários e por meio da oferta de ações de saúde 

construir guatás. 

• Podemos ter guatás que incluem os pontos de atenção para um único indivíduo trilhar. 

• Podemos ter guatás onde uma Linha de Cuidados se estabelecerá.  

• Nosso conceito de “alta” é desestruturante tanto para os guatás das pessoas como para 

os das Linhas de Cuidados 

• Não é possível supor que pessoas e seus queridos possam caminhar por linhas e serviços 

referenciados sem afetos, sem que reconheçam caminhos seguros e necessários. 















 
REFERÊNCIAS 

• KATHLEEN TEREZA DA CRUZ. Cartografia de um Centro de Especialidades Médicas: O caso do CEMAR 

SIQUEIRA CAMPOS em Aracaju. Médica sanitarista e mestre em Saúde Coletiva pela DMPS/UNICAMP. 

Outubro de 2006  

•  MÔNICA BALESTRIN NUNES.  FFLCH/USP (Paisagens clandestinas: a estrutura fundiária como componente 

da paisagem da zona leste paulistana) Doutorado sob orientação da professora doutora Amália Inés Geraiges 

de Lemos. A participação no Grupo USP-Cofecub contribuiu para a consolidação dos estudos sobre a 

importância da cartografia e a sua integração na pesquisa. SAÚDE COLETIVA:.   

•  MAÍSA MELARA.  CARTOGRAFIA DOS AFETOS: Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Instituto 

Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 

como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Saúde Coletiva.  Orientador: Prof. Dr. Gilmar.  

•  SAÚDE: A CARTOGRAFIA DO TRABALHO VIVO. Merhy EE. 3a Ed. São Paulo: Editora Hucitec;  2002. (Saúde 

em Debate, 145). ISBN: 85-271-0580-2Cartografando na saúde os “inconscientes que protestam”. 

 


