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UM POUCO DA HISTÓRIA
� Foram criados em 1989 quando a Secretaria Municipal de Saúde, com 
as diretrizes da reforma sanitária e psiquiátrica, reformulou toda sua 
rede de atenção instaurando serviços territoriais de saúde mental 
substitutivos ao modelo hegemônico.

� Atualmente temos 20 CECCO espalhados pela cidade, todos eles 
implementados em espaços públicos como parques e centros culturais, 
espaços de possíveis encontros.

� Os CECCO são serviços intersecretariais que compõem a rede de 
saúde da Prefeitura do Município de São Paulo.



O QUE SÃO OS CECCOS?
• Diferente de outras unidades de saúde que tem como foco a 

assistência às patologias da saúde, o Cecco foi criado como um 
projeto híbrido de produção de saúde: produzir encontros que visam 
a conexão de pessoas não pelas suas patologias, mas pela 
experimentação da arte, do trabalho e do lazer.

• O projeto dos Ceccos, nasce na intersetoralidade, pois faz parte da 
rede de Saúde, mas é também um serviço intersecretarial que 
coloca em relação campos naturalmente separados: a saúde, o meio 
ambiente, a cultura, o esporte e com isso opera na rede de saúde e 
no território como um serviço de articulação de ações 
intersetoriais.



CECCO E AÇÕES 
INTERSETORIAIS

• Entendemos que o CECCO é por excelência um equipamento 
de Promoção da Saúde, não trabalhando suas ações apenas 
no nível preventivo mas, sobretudo, elaborando estratégias 
para alcançar melhor condições de vida e saúde, que partindo 
de uma concepção ampla do processo de saúde-enfermidade 
e de seus determinantes, propõe a articulação de saberes 
técnicos e populares, a mobilização de recursos 
institucionais e comunitários e a articulação dos 
diferentes setores públicos.



PROPOSTA DOS CECCOS
• Os CECCOs são serviços que têm como função prioritária na 

rede de saúde aumentar o coeficiente de inserção social de 
pessoas em situação de vulnerabilidade social e de saúde.

• A inserção social nos Ceccos não visa apenas a ampliação do 
convívio comunitário e de trânsitos mais espontâneos pela 
cidade, mas também e principalmente, a construção de redes 
solidárias no território que permitam possibilidades efetivas de 
integração. 

• O trabalho em rede aqui direcionado para essa perspectiva de 
conexão entre os diversas campos , inverte uma certa lógica 
hegemônica de atenção em saúde, que iguala rede à somatória 
de serviços.

• Esse modo de produção na intersecção, é uma política que gera  
possibilidades de trabalho em que a rede se define por uma 
relação  que se estabelece entre elementos diversos do 
território.



O CECCO PREVIDÊNCIA
• O Cecco Previdência é um serviço de saúde da Supervisão de Saúde do 

Butantã situado num parque público da Secretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente no território do Butantã, zona oeste da cidade de São 
Paulo.

• Compõe uma rede de saúde formada por:

� 15 UBSs,
� 1 Ambulatório de Especialidades
� 4 Amas 
� 1PS
� 1 Hospital Geral
� 1 CAPS Adulto
� 2 Residências Terapêuticas sendo 1 masculina e 1 mixta



QUEM ATENDEMOS
• Este equipamento é referência para toda a região de 

abrangência do Butantã, com aproximadamente 400.000 
habitantes, recebendo população encaminhada pela Rede de 
Saúde, pela SAS, Escolas, Centros Esportivos, Casas de 
Cultura, Universidades, Clínicas-Escolas, APAE, HU, Abrigos, 
CRECA entre outros. Além disso, está aberto ao acolhimento 
de demanda espontânea de qualquer pessoa freqüentadora 
desse espaço público.



EIXOS DE TRABALHO

Oficinas e atividades para usuários que 
freqüentam o serviço

Projetos de redes territoriais



– Tai Chi

– Meditação

– Dança circular

– Dança de salão.

OFICINAS FÍSICAS E 
CORPORAIS



OFICINAS 
ARTÍSTICAS/ARTESANAIS
– Pintura em tecido

– Tapeçaria/tear

– Bordado

– Lãs e linhas,

– Bijuterias

– Artes



OFICINAS DE CONVIVÊNCIA E 
SOCIALIZAÇÃO

– Brinquedoteca
– Festas
– Passeio
– Roda de Música
– Lanche Comunitário
– Percussão
– Cordão Bibitantã
– Sessão de Cinema
– Jogos e Brincadeiras



PROJETOS DE REDES PROJETOS DE REDES 
TERRITORIAISTERRITORIAIS

� Rede aqui é uma estratégia de criar uma zona em 
que a instituição e seus usuários entra em contagio 
com o mundo

� É um método de trabalho que abre o conceito de 
inclusão para a perspectiva de conexão que significa 
incluir num campo analítico elementos que não estão 
sendo conectados.



A REDE CECCO PREVIÊNCIA/ A REDE CECCO PREVIÊNCIA/ 
ABRIGOS ABRIGOS 

• Teve inicio em 2008 quando as crianças de alguns abrigos da 
região do Butantã começaram a freqüentar os espaços de brincar 
e oficinas do Cecco.

• O projeto Brincando na saúde  nos puseram em contato com as 
instituições asilares de crianças e adolescentes da região.

• A jornada comemorativa “A maioridade da Reforma Psiquiátrica 
Brasileira” promoveu um encontro fecundo entre o Cecco
Previdência e SAS Pinheiros.

• O momento da SAS com a criação do SUAS e a municipalização 
dos abrigos exigia parceiros que operassem a concepção de
desinstitucionalização. 



ESTRATESTRATÉÉGIAS DE REDE COM A GIAS DE REDE COM A 
SASSAS

• Participação do Cecco/ na reunião da Rede de Abrigos 
Lapa/Pinheiros/Butantã

• O Cecco começou a abrigar/acolher a reunião da Rede dos 
abrigos 

• A apresentação do filosofia do Cecco, a concepção da
desinstitucionalização,  da Reforma Psiquiátrica Brasileira 
desestabilizou a naturalização: serviço de saúde mental= 
encaminhamento de criança problema.

• Se não estávamos ali para receber e facilitar a entrada de 
crianças na rede (somatória de serviços) a que viemos?



A FILOSOFIA DA REDE COMO A FILOSOFIA DA REDE COMO 
FERRAMENTA DE TRABALHOFERRAMENTA DE TRABALHO

• Já dissemos que operar com a filosofia das redes  significa incluir 
num campo analítico elementos que não estão sendo 
conectados.

• A estratégia em rede aqui foi criar possibilidades  das crianças 
abrigadas ampliar seus contatos comunitarios, entrar em contato 
com o seu fora da isntituição, que é o plano do coletivo.

• Um novo recorte, um nova distribuição de forças se estabeleceu 
nessa relação que não estava previamente dada com a saúde.

• As crianças começaram a freqüentar as unidades da saúde para 
processos de integração comunitários, na cultura da diversidade 
e da diferençã e não somente para a procura tratamentos.



DOIS CASOS COMO 
ANALISADORES DA REDE 

CECCO/ABRIGOS

• O caso “C”: o efeito rede à partir do 
usuário

• O caso “Ed” o efeito rede à partir da 
instituição



• O CECCO tem como proposta de atenção à infância e adolescência 
propor intervenções que resgatem o espaço de saúde e a inclusão 
cultural das crianças e adolescentes em situação de risco e 
principalmente propor no território a ampliação da cultura lúdica.

• Esse trabalho é realizado a partir de dois vetores:

� Estratégias no Serviço - através das oficinas que utilizam 
linguagens artísticas, culturais e artesanais na atenção a seus 
usuários. 

� Estratégias em rede- com abrigos da região e CRECAS com  a 
realização de oficinas de jogos e brincadeiras, música, confecção de 
bijuteria, cinema.

� Criação de Espaços de Brincar  - São espaços abertos de 
brincadeiras que realizamos em rede territorial

PONTINHO DE CULTURA – CECCO 
PREVIDENCIA 

O PROJETO BRINCANDO NA SAÚDE



ATIVIDADES DO PONTINHO DE 
CULTURA CECCO PREVIDÊNCIA

• · Participação no Mapa do Brincar – organizado pela Folha de 
São Paulo. Participaram cerca de 112 crianças com suas descrições 
de brincadeiras preferidas.

• · Participação no Concurso Causos do ECA – promovido pela 
Fundação Telefônica.

• · Inscrição do Projeto Brincando na Saúde no Concurso Selo de 
Tecnologia Social promovido pela Fundação Banco do Brasil.

• · Integrante da Comissão Organizadora da VIII Semana do 
ECA Butantã, cujo tema é “Todos pela Cultura de Paz”,  organizado 
pelo Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente Butantã.

• ·



ATIVIDADES DO PONTINHO DE 
CULTURA CECCO PREVIDÊNCIA

• Integrante da Comissão Organizadora da XI OLIPET –
Olimpíadas do Projeto Esporte Talento USP, cujo tema é a 
Cultura de Paz e Protagonismo Juvenil.

• · Integrante da Comissão Organizadora do VI Seminário 
Teorias e Práticas Sociais com Crianças e Adolescentes, 
cujo tema é Protagonismo Juvenil, organizado pelo projeto 
Esporte Talento USP.

• Participação regular na Rede Social Butantã e Fórum dos 
Direitos da Criança e Adolescente Butantã.



ATIVIDADES DO PONTINHO DE 
CULTURA CECCO PREVIDÊNCIA

• · · Coordenação do Grupo de Adolescentes em parceria com o 
programa Prodolesc da Unidade Básica de Saúde Vila Borges da 
Secretaria Municipal da Saúde. Nessa parceria a proposta é que os 
adolescentes possam cartografar o território em que vivem e os 
percursos que realizam. Através de filmagens e entrevistas, os 
adolescentes vão mapeando sua comunidade e os recursos que 
podem se apropriar. 

• · Parceria com o Laboratório de Estudos Sobre Cotidiano e 
Deficiência do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, através do 
programa de estágio de alunos de graduação do Curso de Terapia 
Ocupacional USP, que atuam diretamente no Projeto Brincando na 
Saúde do Pontinho de Cultura Cecco Previdência.

•
• ·



ATIVIDADES DO PONTINHO DE 
CULTURA CECCO PREVIDÊNCIA

• · Participação no Curso de Formação de Educadores do 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária – CENPEC.

• · Participação no Curso de Formação Lúdica e a 
Organização do Espaço promovido pelo Laboratório de 
Brinquedos e Materiais Pedagógicos – Labrimp USP.

• · Parceria com Cenpec através de uma oficina cujo tema 
é o brincar e o desenvolvimento infantil no Curso de 
Formação de Ludo Educadores.

• · Parceria com a ONG Mais Diferenças no Curso de 
Formação de Ludo Educadores através de uma oficina cujo 
tema é a inclusão de pessoas com deficiência.

• ·



ATIVIDADES DO PONTINHO DE 
CULTURA CECCO PREVIDÊNCIA

• · Parceria com a Pró Reitoria de Cultura e Extensão da 
USP através de uma aula ministrada no Curso de Formação 
de Ludo Educadores cujo tema é o ECA, os direitos da 
criança e do adolescente e a constituição da rede de 
sustentação social.

• · Parceria com o projeto Esporte Talento da USP 
através de uma oficina no Curso de Formação de Ludo 
Educadores cujo tema é Jogos Cooperativos e mediação de 
conflitos.

• · Parceria com o Laboratório de Estudos sobre Cotidiano 
e Deficiência do curso de Terapia Ocupacional da USP 
através de uma oficina de construção de jogos e brinquedos 
realizada na comunidade com crianças e adolescentes na 
faixa etária de 8 a 15 anos.



REDE CECCO DE PARCEIROS
• Ministério da Cultura                                 
• Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente do Butantã – FOCA BT                          
• Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP                                
• Liga Solidária – Educandário Dom Duarte
• ONG Mais Diferenças – Educação e Inclusão Social 
• Programa Esporte Talento
• Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos – LABRIMP
• Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – CENPEC    
• Rede Social do Butantã
• Physical Accoustics South America – PASA    
• Rotary Club do Butantã
• Rede Social do Jd.D’Abril
• Grupo de Escoteiros Raposo Tavares 
• D.T. Núcleo de Ação Descentralizada Centro Oeste – Secretaria do Verde e meio Ambiente
• Instituto Sidarta
• Sociedade Amigos do Jd.Monte Belo – SAJAMBI
• Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social
• Rede de Abrigos do Butantã
• Instituto Unibanco
• EMEF Tenente Alípio
• EMEF Conde Matarazzo
• EMEF Comandante Moreno
• EMEI Pedro Horta
• Instituto André Franco Vive
• Projeto Batukai
• CAPS Butantã
• CAPS Itaim Bibi
• Parque Municipal Luis Carlos Prestes
• Instituto Olga Kós
• Centuy – Vídeo
• SQP - Vídeo



LOCALIZAÇÃO

� O CECCO Parque Previdência está localizado no km 11,5 da 
rodovia Raposo Tavares, dentro do Parque Previdência. , 
situado à rua Pedro Piccinini, 88, Telefone (11) 37215521

� Está aberto ao acolhimento de demanda espontânea de 
qualquer pessoa freqüentadora desse espaço público
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