
Introdução

Esta introdução abrange:

•	 Cenários	típicos	de	atenção	primária	à	saúde
•	 Ideias	sobre	prática	sistêmica
•	 Quando	usar	a	abordagem
•	 Como	usar	e	navegar	por	este	livro

Cena: Em uma unidade de saúde. Segunda -feira de manhã.

O próximo, por favor…

A Sra. W, 36 anos, marcou mais uma consulta – a sexta nas últimas três se-
manas. “Ah, ela de novo, não”, pensa a recepcionista, “o que pode ser hoje? 
Já tivemos tonturas, dor de cabeça, palpitações, falta de ar e dor nas costas.” 
O Dr. J revisa brevemente as anotações do caso da Sra. W. Várias investiga-
ções de rotina não encontraram nenhuma causa orgânica, ela nega que haja 
quaisquer preocupações sobre casamento, dinheiro e filhos. “Doutor, tenho 
dores no tórax, especialmente quando respiro fundo.” Dr. J suspeita que ela 
esteja hiperventilando; apesar disso, concorda em ouvir o seu tórax. “É sério, 
doutor?” “Não, acho que não.” Dr. J sente -se um pouco perdido e tenta enten-
der o que está acontecendo. Ele pede ao seu colega, Dr. C, para ajudá -lo e ver 
a Sra. W. 

Sra. W: “Não me sinto nada bem, doutor.”
Dr. C: “Não me parece que eu a conheça muito bem… Antes de continuar, 

poderia me falar um pouco mais sobre você e sua família?”
Sra. W: “Meu marido…”
Dr. C: “Então, o que o seu marido pensa sobre tudo isso?”
Sra. W: “O meu marido? Bem, ele diria que eu me preocupo demais com a mi-

nha mãe.”
Dr. C: “Se ele estivesse aqui, o que ele diria? O que ele pensa sobre o proble-

ma?”
Sra. W: “Ele sabe que a minha mãe não está bem; mas, de qualquer forma, ele 

acha que eu passo muito tempo com ela.”
Dr. C: “Ele estaria certo em pensar isso?”
Sra. W: “Sim e não… isso sempre foi um pouco problemático… ele disse algu-

mas vezes que eu sou casada com a minha mãe e não com ele. E está 
pior agora… Eu me sinto presa… sinto tontura só de pensar nisso.” 
[respira profundamente]

Dr. C:  (pensa: acho que cheguei a um ponto aqui, talvez uma abordagem fa-
miliar funcionasse nesse caso. Gostaria de saber como trabalhar com 
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14          Asen, Tomson, Young & Tomson

casais e famílias!) “Você gostaria que o seu marido viesse aqui com 
você?”

Sra. W: “Eu não acho que ele iria querer.”

O Dr. C não precisa entrar em pânico por ter de administrar uma dupla ou 
mesmo um trio no consultório. Em geral, não é necessário trazer os personagens-
-chave pessoalmente. A Sra. W pode ser auxiliada sozinha, utilizando a família 
como um contexto dentro do qual se deve pensar sobre os sintomas dela. Mas o 
que está acontecendo nesta consulta? Ao fazer perguntas simples, o cenário foi 
ampliado. Em vez de duas pessoas na sala de consultas, agora temos quatro (Sra. 
W, médico, mãe e marido), os últimos dois invisíveis, entretanto muito presentes. 
Quando nos sentimos “empacados” em nosso trabalho com as pessoas, desejamos 
ter outra visão. É possível gerar outras visões simplesmente perguntando-lhes 
como elas acham que estão sendo vistas pelos outros. Solicitou -se à Sra. W que ela 
se visse pelos olhos de outros. Isso oferece a ela — e ao médico de família — no-
vas perspectivas. Os sintomas físicos ganham vida enquanto ela fala sobre a dinâ-
mica da família. Isso vai fazê -la pensar — e talvez agir de forma diferente. Esse é 
o início do trabalho sistêmico.

TRABALHO SISTÊMICO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Dez minutos para a família parece muita ambição. Como é possível ver uma fa-
mília inteira em um espaço tão curto de tempo e fazer justiça às suas complexida-
des? Em alguns aspectos, nunca se poderá fazer justiça completa, mas o que se 
pode é, de maneira consistente e criativa, levar em conta o contexto e a família. 
Isso pode ser feito de muitas formas diferentes:

• Simplesmente ao pensar de maneira diferente
• Olhando as anotações de casos por uma nova perspectiva
• Olhando para a pessoa e sua doença a partir de um ângulo diferente em uma 

consulta de rotina
• Observando os múltiplos contextos de vida ao longo de consultas subsequen-

tes
• Vendo mais de um membro da família
• Tendo conversas com colegas para ampliar as lentes de abordagem

Trabalhar sistemicamente é como ter uma série de lentes que você pode co-
locar na sua câmera e alterar a perspectiva do problema visto. Quando as pessoas 
chegam ao consultório, é quase como se elas fossem peixes arrancados para fora 
da água para sentarem na frigideira do consultório. Às vezes, tanto a pessoa como 
o médico lutam tentando não serem cozidos. Este livro trata de ver o peixe nadar 
de volta para a água e descobrir como isso pode ser feito em dez minutos ou na 
ocasional consulta dupla — uma abordagem que respeita a estrutura de tempo e 
os limites da Atenção Primária à Saúde (APS).
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Este livro trata de compreender e esclarecer os sistemas dentro dos quais tra-
balhamos e vivemos. É sobre as relações que as pessoas possuem dentro desses 
contextos — relações entre si, com os sintomas e doenças e experiências com a 
doença, com o ambiente, com crenças e histórias. É sobre uma estrutura para 
compreender a prática, oferecendo um caminho para colocar esses contextos em 
uso, para a pessoa e para o médico de família. É uma abordagem de interação e 
interpessoal, em vez de intrapessoal. É dirigido a relações concretas, em vez de ob-
jetos internos. A APS é cheia de histórias de pessoas e de suas famílias.

O próximo, por favor…

Será que você, enfermeira, já notou com que frequência casais de idosos pare-
cem se revezar em suas doenças? Você já se perguntou por que ou como isso 
parece acontecer com frequência, enquanto você, mais uma vez, pede que o 
médico de família encontre uma cama de hospital? Você se pergunta se eles são 
felizes no casamento ou se estão administrando um enorme fardo de doenças 
que têm de dividir?

O próximo, por favor…

Duas pessoas se apresentam para você, médico de família, consecutivamente, 
pela manhã, com dores na coluna. A primeira, Sr. S, 78 anos, teve uma crise de 
coluna ao mover um saco de areia para o neto. Ele já tem artrite e parece sim-
plesmente querer confirmar que sua espondilite se exacerbou. Ele não gosta de 
remédios para a dor, e logo está indo embora com um sorriso e um “eu espero 
que isso melhore em alguns dias” ao sair. A próxima pessoa, Sr. P, tem 36 anos 
e teve uma crise de coluna ao juntar um tubo de creme dental do chão do ba-
nheiro. Ele veio acompanhado da esposa e está hiperventilando ao desabar na 
cadeira. A esposa fica à sua volta com um olhar muito preocupado no rosto. 
Você dá uma olhada e nota que o Sr. P consultou com a enfermeira há apenas 
duas semanas com dor no ombro. Há um estranho sentimento em você. Se ti-
vesse tempo para refletir, talvez você identificasse esse sentimento como irrita-
ção, ou mesmo indiferença. Simplesmente, não há tempo para refletir sobre de 
onde vem tal sentimento. Mas talvez você se pergunte por que problemas apa-
rentemente semelhantes se apresentam de formas tão diferentes quando inse-
ridos em vidas de pessoas diferentes.

O próximo, por favor…

Você, enfermeira, senta para tomar um café no final do dia. A maior parte da 
equipe já foi embora e você só tem ao médico de família para se queixar. Toda 
a sua prática clínica parece se resumir a medir pressão arterial, coletar amostras 
e atender pessoas que parecem inventar motivos para vê-la toda a semana. O 
médico de família brinca dizendo que “talvez todas as pessoas a amem muito”. 
Você tem calafrios só de pensar que o Sr. G possa estar apaixonado por você. 
Enquanto sai da sala dos funcionários e volta para a sala de consultas para en-
frentar a próxima etapa dos ossos do ofício, você fica pensando sobre os praze-
res e perigos de ter pacientes apaixonados por você e se pergunta vagamente 
sobre dependência. E então, quando volta ao trabalho, por um instante você se 
pergunta quem é dependente de quem.

Asen.indd   15 17/4/2012   10:06:39



16          Asen, Tomson, Young & Tomson

O próximo, por favor…

Você, enfermeira da unidade de saúde, foi designada a fazer mais uma visita ao 
Sr. R, que sofreu um ataque cardíaco. Ele continua deprimido e sem nenhuma 
motivação, embora pelo que você e o médico de família saibam, ele está em 
forma o suficiente para retornar ao trabalho. Somente quando você começa a 
questionar a esposa dele sobre os medos e as crenças dela com relação à causa 
do ataque cardíaco é que as coisas começam a fazer sentido.

O próximo, por favor…

A Sra. B traz seu filho Charles, de 3 anos, com uma gripe e dores de cabeça. “Ele 
estava ardendo em febre ontem à noite e chorando, e você sabe como eu me pre-
ocupo.” Você sabe, e ela também sabe. O filho mais velho, Peter, quase morreu 
quatro anos atrás, depois de um diagnóstico tardio de meningite — menos mal 
que foi em outra unidade de saúde. Você, médico de família, conduz minuciosa 
anamnese e exame físico, e diz à Sra. B que é apenas uma gripe, relembrando que 
cuidados ela deve tomar. Você a vê ir embora, mais agradecida do que nunca pela 
segurança transmitida. É bom poder fazer isso, mas no fundo você se pergunta 
quando ela vai deixar de ser tão ansiosa e que efeitos isso pode ter no menino. 
Você se pergunta se teria como se comportar de forma diferente para gerar al-
gum efeito na situação – como ela poderia se sentir segura?

O próximo, por favor…

Uma pessoa que você atendia quase semanalmente antes de sair de licença 
 parece ter desaparecido quando você retorna. Você descobre que ele ainda 
está no cadastro mas consultou somente duas vezes no último ano e está 
bem. Você comunica que estará tirando licença todo o ano agora e se pergun-
ta como poderia tirar uma licença metafórica de várias outras pessoas de sua 
lista.

O próximo, por favor…

Hoje você está tendo um desempenho fraco no consultório. Está irritada e só 
quer que todas as pessoas saiam. De repente, você se vê pensando por que o seu 
marido nunca, absolutamente nunca, organiza as férias da família, e se vai con-
seguir encaixar uma visita à sua mãe doente antes de buscar as crianças da ati-
vidade extraescolar. Você joga esses pensamentos para um canto da memória 
enquanto se dirige para chamar a próxima pessoa.

O próximo, por favor…

Durante as últimas quatro semanas você, médico de família, está tentando co-
locar em prática um programa de sono com a Sra. W e o filho Jack, de um ano 
e meio. Desta vez, ao chegar a casa, você é apresentado à mãe da Sra. W, que es-
tava de saída. Você a convence a ficar e descobre que mãe e filha têm visões con-
trárias sobre como os filhos devem ser criados. A Sra. W já havia mencionado 
isso, mas é apenas no momento em que você está com as duas juntas na mes-
ma sala que fica claro como os planos para um programa de sono não estão 
sendo seguidos.

Asen.indd   16 17/4/2012   10:06:39



10 minutos para a família          17

O próximo, por favor…

Por que razão a Sra. A, que parece ficar muito entristecida sempre que você a 
encontra, parece se dar bem com o novo residente?

O próximo, por favor…

O Sr. L sofre de dores recorrentes em múltiplos locais. Sua esposa inicialmente 
estava bem preocupada, mas, ao longo do tempo, fica cada vez mais cansada de 
ouvir as constantes reclamações. Ela fica “surda” e menos tolerante, o que, para 
o Sr. L, prova que ela simplesmente não se importa. Quando ele diz isso, sua 
mulher se sente acusada e fica mais irritada. Os filhos tomam o lado do pai, e, 
como resultado, a mãe se sente mal compreendida. Ela entra em depressão. 
Isso, por sua vez, faz os três filhos pré -adolescentes sentirem pena da mãe. Logo 
eles se sentem divididos quanto a quem devem ajudar mais. O desempenho es-
colar dos filhos é prejudicado. A situação é ainda composta por intervenções de 
“boas intenções” de uma das avós. Enquanto ela se envolve cada vez mais, ago-
ra é a vez do vovô se sentir deixado de lado. Ele consulta com seu médico sobre 
alguns problemas estomacais.

Se alguma dessas pequenas passagens fez você se retrair, ou rir, ou sorrir 
com remorso, se você reconheceu algo da sua própria experiência nessas situa-
ções e tem algum interesse em pensar um pouco mais sobre tudo isso, então este 
livro é para você! Este livro é dirigido a pessoas que estão interessadas em pes-
soas e em trabalhar com elas para navegar por suas vidas com mais êxito. A obra 
também tem algo a dizer sobre como ser um profissional de atenção primária 
mais feliz, mais interessado e curioso. Não apenas em relação às pessoas que 
atende, mas também em relação aos seus outros mundos – a equipe da unidade, 
a equipe de atenção primária, a equipe de avaliação, o subgrupo de saúde men-
tal e até mesmo a família de onde você vem! Em poucas palavras, este é um livro 
sobre a consulta de atenção primária – a pedra angular entre quem busca ajuda 
(cliente, usuário, pessoa, pais) e quem a atende (enfermeiro, médico, assistente 
social, profissional de saúde mental).

Por sorte, talvez, a consulta entre a pessoa e quem a atende ainda é a base 
para a prática e para os cuidados em saúde. A atenção primária moderna está cada 
vez mais complexa, com níveis de contextos compondo essa complexidade. Exis-
tem crescentes pressões externas quanto ao que deve ser alcançado em uma con-
sulta. Além disso, há a crescente complexidade das equipes de atenção primária 
existentes. Há novos contextos gerenciais, marcados por conceitos supostamente 
novos, como desenvolvimento profissional continuado, gestão da clínica, indica-
dores de desempenho, consultas centradas na pessoa e assim por diante. Tudo 
isso reflete em mudanças no contexto social e político no qual os cuidados em 
saúde são fornecidos. Este livro também terá coisas úteis a dizer sobre esses vá-
rios níveis de contextos, oferecendo – assim desejamos – formas de viajar por 
esse território com mais controle e mais prazer do que talvez você tenha em sua 
experiência atual.
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QUAL É A IDEIA CENTRAL?

Cada pessoa está inserida em múltiplos contextos – físico, histórico, familiar, fi-
nanceiro, espiritual, cultural e outros contextos de relacionamentos. A questão da 
compreensão das pessoas e seus problemas (doenças, patologias e dificuldades) é 
compreendê -las dentro de seus contextos. O objetivo deste livro é possibilitar que 
profissionais de atenção primária trabalhem com situações -problema, pessoas-
-problema e famílias -problema tanto individualmente como em conjunto. “Tra-
balhar com a família” significa engajar -se em uma relação de colaboração com a 
família ao longo do tempo, com enfoque tanto no tratamento e na administração 
da doença como na promoção da saúde. A mudança pode ocorrer com a introdu-
ção de intervenções aparentemente simples para o que muitas vezes parecem pro-
blemas impossíveis. A abordagem tem aspectos preventivos, é uma maneira de 
compreender olhando para um cenário maior – a família e o contexto mais am-
plo. É uma abordagem que prioriza a pessoa e envolve toda a família e/ou outras 
relações significativas, se não presencialmente, pelo menos em espírito. Isto não é 
um convite para a imersão no estado psicológico das pessoas e para ficar deprimi-
do ou confuso dentro do processo.

O próximo, por favor…

Um médico de família preceptor está conversando com seu médico-residente 
sobre uma mulher que este acabou de atender. A Sra. J é uma mulher de tercei-
ra idade que apresenta dores no peito. O residente havia feito as perguntas de 
rotina, mas reconhecia que alguma coisa estava faltando. De alguma forma, a 
consulta tinha andado em círculos duas vezes. Ele disse à Sra. J que não se pre-
ocupasse, mas queria conversar sobre o caso com seu supervisor logo depois da 
consulta. Ele ainda não tinha certeza se estava acontecendo alguma coisa “real” 
ou não. Seria somente ansiedade ou dor no peito de verdade? O supervisor le-
vantou uma sobrancelha ao ouvir a hipótese de que possa haver coisas “irreais” 
acontecendo, mas deixou passar por enquanto. Ele disse que havia várias pos-
sibilidades, mas poderia ter a ver com o câncer de próstata diagnosticado no 
marido da Sra. J, que havia consultado com o supervisor dois dias antes. O ros-
to do residente brilha – o momento do “ah rá”: “agora as coisas começam a fa-
zer sentido”. O residente relaxa. “Mas eu também sei que a mãe e o pai dela 
morreram cedo de ataque cardíaco.” O residente fica ansioso de novo. “Mas eu 
também tenho certeza que é aquela família que tem um vizinho horrível e cuja 
filha acabou de voltar para casa depois de um casamento que não deu certo.” O 
residente fica aliviado de novo. “Mas, por outro lado,…”

A maioria de nós estará familiarizada com o relato anterior, em que o pre-
ceptor do residente, de forma alternada, impressiona e irrita o seu pupilo com os 
níveis de contextos que ele conseguiu resgatar, cada um dos quais altera o possível 
significado do sintoma apresentado. Mas a ideia de pensar apenas nos indivíduos 
em vez de no sistema a que pertencem está profundamente inserida na cultura 
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médica e de enfermagem ocidental. Volte e olhe para as passagens de casos apre-
sentadas anteriormente neste capítulo. Todas elas são sobre o quanto sintomas, do-
enças e histórias são influenciados por relações passadas e presentes e contextos – o 
que podemos chamar de “sistema” dentro do qual a pessoa se desenvolveu e vive. O 
idoso durão que não reclama de sua coluna foi criado por um mineiro que traba-
lhou por 25 anos dentro da mina e uma mãe que faleceu quando ele tinha 20 anos, 
de uma doença crônica e debilitante da qual ela nunca reclamou. O homem mais 
jovem traz um conjunto bem diferente de relações e influências à sua história.

Enfermeiros, médicos de família – todos carregamos algum conhecimento 
desse tipo. Por que não fazemos melhor uso desse conhecimento, em vez de dei-
xar que ele se torne parte da razão pela qual as situações ficam sem solução: “Ah, 
você nunca vai resolver o problema daquela mulher. Está tudo relacionado à mor-
te do filho dela. Ele se afogou alguns anos atrás. Acho que ela nunca vai ser feliz de 
novo.”

QUEM, EM ESPECIAL, PODE SE 
BENEFICIAR COM ESSA ABORDAGEM?

A abordagem de família é aplicável em qualquer consulta. É especialmente útil 
para os seguintes grupos:

Pessoas fixadas em somatização

A somatização apresenta desafios para as pessoas e para os médicos. A pessoa fixa-
da em somatização está preocupada com o corpo, consultando o médico infinita-
mente por reclamações físicas que parecem enormes para ela e mínimas para ele 
(cansaço, dores nas juntas, tontura, leve dor abdominal), nada que pareça reagir a 
qualquer tratamento oferecido. Múltiplos frequentadores da unidade de saúde se 
apresentam sem sintomas específicos – a “síndrome do prontuário gordo”. Eles são 
um grupo entristecido de pessoas que consomem muito tempo (O’Dowd, 1988). 
Muitas podem ser ajudadas se trouxerem a família, e o coração entristecido do mé-
dico de família também pode ser auxiliado com essa abordagem! Além disso, se fo-
rem atendidas cedo nas suas “carreiras”, é possível tomar ação preventiva para evitar 
o desenvolvimento de comportamentos crônicos de busca de ajuda.

Múltiplos frequentadores

A superutilização dos serviços de atenção primária pode ser um grande problema 
para a unidade de saúde (Westhead, 1985; Katon et al., 1990). Algumas vezes, dois 
ou mais membros de uma família apresentam -se, simultânea ou sucessivamente, 
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com tipos de problemas semelhantes. Os médicos de família/enfermeiros pensam 
nesse tipo de efeito cascata quando uma série de doenças ocorre em curto espaço 
de tempo dentro da mesma família. Huygen (1978), um dos pioneiros da aborda-
gem de família em atenção primária, fez um ótimo trabalho mapeando, ao longo 
do tempo, comportamentos de membros de famílias em consultas, e Dowrick 
(1992) produziu um dos melhores estudos de caso.

Pessoas com problemas emocionais

Quando consultam os médicos devido a sintomas psicológicos, muitas vezes as 
próprias pessoas apontam as dimensões interpessoais de seus problemas. “Pensar 
em famílias” dá às pessoas uma nova perspectiva: ajuda -as a ver seus problemas 
contextualizados. Dessa forma, elas conseguem compreender suas dificuldades e 
buscar orientação sobre como atacar os problemas com a ajuda do cônjuge, dos 
pais ou de amigos.

Crianças que consultam por ter problemas

Algumas crianças são repetidamente levadas para consultas com a equipe de APS 
com doenças mínimas ou problemas de comportamento. A abordagem de família 
tem especial relevância no trabalho com crianças e seus cuidadores. Uma criança 
que é repetidamente apresentada como “o problema” na unidade de saúde pode, 
muitas vezes, ser um indicador de discórdia na família. Incontinência urinária ou 
fecal, dificuldades comportamentais e transtornos da alimentação são alguns 
exemplos que se apresentam. Também há as famílias cujas crianças  frequentemente 
consultam com infecção urinária ou diarreia e vômito e que  parecem nunca 
aprender a administrar a situação com base na experiência própria.

A família em crise

É provável que a equipe de APS seja consultada em momentos específicos de 
 crise: no nascimento de um bebê, quando uma pessoa está morrendo, quando al-
guém tentou suicídio ou no meio de uma dramática separação familiar. Membros 
da equipe de APS podem ser solicitados a fazer uma visita domiciliar e, de re-
pente, deparar -se com a família inteira. Estar confortável para falar com a família 
inteira é pré -requisito para auxiliar as famílias a suportar essas crises. Esse tam-
bém é o momento no qual alguns dos trabalhos de maior sucesso com famílias 
podem ser realizados. Uma crise é – como diriam os chineses – uma oportunida-
de perigosa!
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Problemas relacionados à adicção

O consumo excessivo de álcool e a dependência de drogas prescritas ou ilícitas são 
problemas cujas origens ou manutenção são muitas vezes encontradas no lar da 
pessoa ou em circunstâncias de família. Pedidos repetidos de atestado médico ou 
antiácidos na segunda -feira são sinais de alarme familiares. A abordagem familiar 
reconhece isso e mostra que, nesses casos, frequentemente há participação da famí-
lia: mudar o hábito de beber é mais eficaz quando cônjuge e pais estão envolvidos.

Problemas de concordância

Chegar a planos de tratamentos de sucesso que são aceitáveis e atingíveis pelas 
pessoas é uma das principais tarefas do médico de família/enfermeiro. O fato de 
que 50% dos antibióticos no Reino Unido nunca são retirados e inúmeros outros 
exemplos de discrepâncias entre provedores e pessoas sobre o que acontece após 
uma consulta são evidências das dificuldades em se chegar à concordância. Abor-
dagens de família que dão atenção a crenças, narrativas e barreiras à mudança po-
dem ser muito úteis para melhorar as chances de sucesso, tanto para pes soas 
como para seus médicos de família/enfermeiros.

Trabalho de promoção de saúde 

Uma quantidade considerável de tempo no cenário de APS é despendida em 
 conversas com pessoas sobre redução de peso, redução do fator de risco para hi-
pertensão e abandono do cigarro. Há algumas evidências de que aplicar a abor-
dagem de família a essas questões comportamentais pode ser mais útil do que 
tentar trabalhar constantemente com a pessoa (Doherty e Campbell, 1988).

Clínicos que estão trancados, exaustos ou entediados

Em qualquer levantamento de opinião das pessoas sobre o que elas esperam dos 
profissionais de saúde, escutá -las e engajar -se com elas está normalmente no topo 
da lista. Ainda assim, dia após dia, isso pode ser um desafio para qualquer profis-
sional. A abordagem sistêmica, no mínimo, oferece uma nova maneira de manter-
-se interessado. Mas a abordagem também fornece algumas pistas sobre por que 
algumas pessoas despertam sentimentos de irritação, tristeza, ou, talvez mais im-
portante, de impotência em nós. A prática sistêmica oferece uma maneira de co-
nectar as coisas a partir de uma nova luz, oferece novas perspectivas e vai ocasio-
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nalmente ajudar você a sentir que “hoje eu realmente cliniquei como um cam-
peão!”, e isso não pode ser ruim para ninguém!

Equipes de APS que têm muito conflito 
ou muito pouco conflito ou estão tristes, 
cansadas, irritadas, ou…

Há muito pouco nessas ideias que não possa ser aplicado ao sistema da própria 
equipe de APS. Com que frequência você já se perguntou por que você sempre se 
comporta de certo modo quando se confronta com o médico mais experiente ou 
mais antigo? Por que a recepcionista se sente marginalizada? Como é que os mé-
dicos não estão partilhando informações cruciais com os enfermeiros? Às vezes, 
estamos conscientes sobre os passos da dança nas nossas relações pessoais – e 
quanto às “danças” com os membros da nossa equipe de saúde?

COMO USAR ESTE LIVRO

Acima de tudo, fomos motivados a escrever este livro pelo desejo de oferecer algo 
prático e acessível a profissionais dedicados e de trabalho de linha de frente em 
APS. O fio condutor ao longo do livro foi oferecer exemplos de coisas que você 
pode fazer dentro da sua estrutura de tempo e do contexto atual. Existem inúme-
ros exemplos de casos. Tentamos oferecer formas precisas de palavras que você 
pode tentar usar, e cobrimos um grande território com um toque leve e da nossa 
própria maneira idiossincrática. Não nos desculpamos por isso. Este livro só será 
útil para você se o seu entusiasmo por essa maneira de trabalhar e de pensar sur-
gir ao longo dessas páginas – e se isso contagiá -lo! Acreditamos que, além do co-
nhecimento biomédico, existem alguns simples ingredientes -chave para ser um 
bom profissional de atenção primária:

	• Curiosidade e interesse pelos outros
• Contínuo interesse e entusiasmo pelo seu trabalho
• Hábito de refletir sobre seu trabalho e sobre as preocupações mais amplas
• E, talvez, a aceitação de que mudança em serviço de saúde é tão inevitável 

quanto mudança na cultura que o cerca, ou, de fato, na sua própria geração!

Com isso em mente, tentamos oferecer não apenas um “tronco principal” de 
ideias, mas também outros componentes que constituem a árvore de conheci-
mento completa:

• As “Raízes” dessa forma de trabalho – as fontes, os textos -chave 
e algumas das ideias fundadoras – indicadas por este logotipo
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• As “Folhas”, ou laterais ao tronco principal, que se conectam 
com o texto mas que podem levá -lo a outras reflexões sobre a 
prática profissional, ou a outras avenidas a serem exploradas, in-
dicado por

• Os “Frutos” que esta abordagem produz: as habilidades que se 
leva para casa, os registros de memória, as formas de palavras, 
indicados por

• As “Sementes” para mudança na sua atuação: sugestões para 
exercícios e tarefas que o ajudam a melhorar suas habilidades e 
confiança, indicadas por

O texto é livremente disperso com histórias de pessoas e relatos de casos que 
são identificáveis pelo título “O próximo, por favor…”.

O texto principal é independente e pode ser lido sem referência a nenhum 
dos vários quadros de árvore do conhecimento. Da mesma forma, cada quadro de 
árvore do conhecimento pode ser lido como um item separado. Para o leitor im-
paciente, se você apenas ler os quadros, irá surgir uma história diferente, mas que 
esperamos que seja útil. Porém, esteja avisado, talvez você fique tão curioso que 
queira ler o resto do livro! Sempre que possível, interligamos e cruzamos referên-
cias para facilitar a sua navegação pelo território deste livro. Entretanto, com cer-
teza não fizemos referência a todos os autores, pensadores, profissionais e, mais 
importante de tudo, as pessoas que nos influenciaram e nos inspiraram. São mui-
tos, e somos gratos a todos eles. As identidades das pessoas foram rigorosamente 
omitidas.

Este livro tem um antecessor: Family Solutions in Family Practice (Asen e 
Tomson, 1992), publicado há mais de uma década. Os dois autores originais do li-
vro uniram -se a uma geração mais jovem de profissionais que trabalham em APS 
a fim de trazer atualizações para o novo milênio.

A primeira parte deste livro – a Introdução e os dois capítulos seguintes – es-
tabelecem a base teórica. Introduz as ideias principais, analisa contextos específicos 
nos quais trabalhamos, e argumenta que existe um papel específico para esta forma 
de trabalho. O Capítulo 3 aborda algumas das principais raízes das ideias, e pode ser 
utilizado para pesquisa eventual ou como referência em qualquer momento – ou 
completamente ignorado se você não gosta do conteúdo intelectual. Os Capítulos 4 
a 9 oferecem as principais técnicas e áreas de prática que a maioria dos clínicos irá 
procurar e achar fácil de usar. Esses capítulos são sobre o trabalho com uma ou com 
duas pessoas. Os Capítulos 10 e 11 propõem estender o pensamento para trabalhar 
com a família inteira. O Capítulo 12 trata da questão delicada de como fazer mu-
danças duradouras na forma como você clinica. É muito bom ficar entusiasmado 
com a ideia de um livro – mas usar essa ideia para mudar o seu comportamento 
com a última pessoa atendida numa sexta -feira à tarde é bem diferente!
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Por fim, este é um livro que quer estar em diálogo. A prática sistêmica é um 
campo em desenvolvimento, e vocês, leitores, estarão, assim esperamos, experimen-
tando com ideias férteis, adaptando -as aos seus próprios contextos e estilos pes-
soais. As futuras edições deste livro serão enriquecidas pelo diálogo com vocês.
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