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INTRODUÇÃO: 

A atenção primária em saúde (APS) tem como um dos seus pilares o atendimento ao indivíduo 

considerando sua integralidade e a promoção de saúde, não estando limitada apenas ao tratamento de 

doenças, mas promovendo e buscando a manutenção do estado de bem estar holístico da pessoa1. 

Portanto, como parte da formação médica, é de extrema importância a aproximação dos estudantes de 

medicina com o atendimento na atenção primária, para reconhecer o seu funcionamento, seus pilares 

e sua forma de andamento. Com isso, como parte do currículo, os alunos do quarto ano da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) cursam a disciplina MD 758 

Atenção Integral à Saúde composta por 40 créditos e 18 horas semanais de conteúdo, totalizando 600 

horas de atividades relacionadas ao atendimento na APS.  O módulo de Saúde Coletiva, presente 

nesta disciplina, envolve o conhecimento e a reflexão sobre a organização do atendimento, 

desenvolvendo-se a partir de uma visita à residência de uma das famílias acompanhadas pela equipe 

da Unidade Básica de Saúde (UBS) na qual o estágio é realizado. O presente estudo relata a 

experiência dos alunos desta disciplina em uma das visitas realizadas, bem como o processo de 

construção de vínculo e obtenção da história acerca da evolução no processo terapêutico de um 

indivíduo portador de Transtorno de Acumulação (TA).   

O TA é uma condição psicopatológica caracterizada pela aquisição compulsiva e desnecessária 

de objetos e/ou animais, somada à dificuldade de desfazer-se de tais itens e a problemas de 

organização que afligem o indivíduo em caráter individual e interpessoal, incluindo seu meio de 

convívio. A prática de acumular pode ser fonte de sofrimento ao indivíduo e às pessoas envolvidas no 

seu cotidiano, uma vez que, em casos mais acentuados e de maior gravidade, os indivíduos podem 

envolver-se em situações de prejuízos de dimensões legais, como ações judiciais, ameaças de 
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despejo, possibilidades de perda de tutela, entre outros. As condições de moradia tornam-se precárias, 

com ambientes entulhados, com debilitante perda de espaço útil e fontes de odores desagradáveis, 

fatores que podem interferir na manutenção de atividades básicas relacionadas à alimentação, ao sono 

e à higiene2. O transtorno não havia sido descrito de forma independente a outros distúrbios do 

espectro obsessivo-compulsivo até 2014, de modo que ainda não foi estabelecido tratamento 

específico preconizado para TA. Além disso, estudos têm demonstrado que a resposta dos pacientes 

com TA à terapia é menor do que a resposta de pacientes com outros subtipos de distúrbios 

obsessivos-compulsivos3,4. 

Com base nesses dados, a expectativa da equipe de saúde e dos alunos ao se depararem com 

o caso era de um prognóstico esperado de evolução lenta e progressivamente decadente, com 

desfecho negativo. No entanto, o relato baseia-se no desfecho surpreendentemente positivo e 

satisfatório em que se encontra a família atualmente. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA:  

Lucas (fictício), masculino, 61 anos, e sua esposa Clara (fictício), 61 anos, são moradores de 

Campinas-SP e possuem quatro filhos (43, 42, 35 e 22 anos). A figura 1 traz o genograma da família e 

a figura 2 traz o ecomapa do casal. Desde a infância, Lucas apresentava sinais do Transtorno de 

Acumulação (TA); de acordo com seu relato, esse comportamento era influenciado por seu pai, que 

além de apresentar sintomas do TA, incentivava Lucas desde criança a recolher objetos desprezados 

nas ruas e em caçambas de lixo e acumulá-los, no intuito de construir brinquedos caseiros, uma vez 

que a família não possuía condições financeiras para adquirir novos. Lucas manteve este 

comportamento acumulativo ao longo da vida, porém apresentou evolução progressiva e agravo dos 

sintomas após perder o emprego, uma das principais fontes de renda da família, após seu primeiro 

Acidente Vascular Encefálico (AVE), em 2015. Sem conseguir novo emprego ou a aposentadoria, 

Lucas intensificou seus sintomas de acumulação, os quais justificava afirmando buscar nova fonte de 

renda para a família a partir do conserto e posterior venda dos objetos coletados; porém, esse plano 

não se concretizava, uma vez que mesmo consertando, eventualmente, alguns objetos, apresentava 

dificuldade em desfazer-se destes. O quadro foi intensificando-se e a casa do casal foi sendo 

preenchida por quantidades cada vez maiores de objetos coletados por Lucas e animais criados sob 

condições inadequadas, a tal ponto que a área externa à casa começou a ser afetada pelos entulhos, 

o que interferia na mobilidade e na segurança sanitária da vizinhança. Começaram a surgir denúncias 

dos vizinhos quanto à situação da casa e, durante visitas de busca ativa para combate à dengue 

realizadas pela equipe de agentes comunitários de saúde, a UBS foi informada da condição de Lucas. 

Neste mesmo período, Clara, que sempre ocupou o papel de principal cuidadora do marido, passou a 

procurar regularmente a UBS, solicitando assistência da equipe para resolução do caso.  

O quadro de TA repercutiu com diversas consequências negativas para a qualidade de vida de 

Lucas e de sua família. A ocupação da casa pelos objetos e animais promovia um ambiente 
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estressante e insalubre para a vivência do casal, o que resultou em desgaste da relação conjugal e 

sua consequente separação por um período, com a saída de Clara da casa. Posteriormente ao seu 

retorno, houve conflitos com a vizinhança, principalmente após denúncias feitas à rede televisiva local, 

que expôs a situação do casal em reportagem televisionada, situação considerada humilhante e 

degradante por Lucas. Somado a isso, houve ocasião em que os objetos depositados na área externa 

à casa e no terreno baldio à frente foram intencionalmente incendiados, fato atribuído, pelo casal, aos 

vizinhos. Este incêndio foi considerado, pela equipe de saúde, pela família e por Lucas como um 

momento definidor de adesão ao plano terapêutico que levou ao desfecho positivo do quadro.  

Lucas possui Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) com antecedentes cardiovasculares, tendo 

apresentado três eventos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e dois AVE’s. Em decorrência deste 

histórico, já realizava acompanhamentos pontuais na UBS e participação em grupos de tabagismo no 

Hospital de Clínicas da Unicamp, entretanto sem sucesso na interrupção do hábito tabágico. Porém, 

com a notificação da equipe de saúde sobre o seu quadro de acumulação e após o evento definidor já 

descrito, passou a ser acompanhado com maior frequência e com enfoque na terapêutica para TA. 

Iniciou acompanhamento com psiquiatra da UBS, fazendo uso contínuo dos fármacos escitalopram e 

bupropiona e mantendo consultas regulares.  

Unidos ao tratamento farmacológico psiquiátrico, estavam a rede de apoio de Lucas, 

constituída principalmente pela esposa e filhos, a equipe de saúde da UBS, a confirmação de sua 

aposentadoria, tendo recebido auxílio da equipe médica da UBS na documentação apresentada ao 

INSS, e o grupo criado pela Vigilância Sanitária de Campinas para desocupação e organização da 

casa. Assim, após longo processo de conversa e negociação com Lucas, houve progressiva aceitação 

para que os itens fossem retirados do local. Toda a desocupação e a limpeza da casa foram realizadas 

em um único dia, por uma equipe composta pela família, agentes comunitários e funcionários da 

Vigilância Sanitária. Após isso, a área externa e o terreno à frente se mantiveram nas condições de 

limpeza em que foram deixados, e a casa em si foi mantida organizada, com esforço principalmente de 

Clara para organização e decoração da fachada e de seu interior, e Lucas apresentou remissão dos 

sintomas acumulativos da intensidade vista antes do início da terapêutica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O transtorno de acumulação é uma condição de difícil tratamento e sem uma terapia 

preconizada, devido à recente classificação como um diagnóstico independente de outros transtornos. 

Assim, o paciente que apresenta esse transtorno demanda um atendimento integralizado e 

longitudinal, beneficiando-se do método centrado na pessoa, para que o transtorno seja devidamente 

identificado e o processo terapêutico possa ser iniciado. O método centrado na pessoa depende da 

junção de diversas ferramentas importantes na prevenção e promoção em saúde na atenção primária, 

como o acolhimento e o acesso do paciente aos atendimentos, o papel da rede de apoio na formação 

e execução do seu plano terapêutico e a busca pelo atendimento holístico do paciente. No caso 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

descrito, o olhar à integralidade da pessoa pela equipe de saúde permitiu identificar a dificuldade de 

Lucas para trabalhar depois dos eventos cardiovasculares e obter o benefício da previdência social 

como fatores desencadeantes para a piora do quadro do transtorno de acumulação, servindo como 

uma justificativa para que o paciente mantivesse seu comportamento. A partir dessa percepção, foi 

possível à equipe elaborar um plano terapêutico junto a rede de apoio que incluísse auxiliar Lucas com 

o processo de aposentadoria, o que revelou-se fundamental no desfecho positivo do quadro. 

CONCLUSÕES: 

O caso relatado e a discussão apresentada trazem à luz a importância que a integralidade, o 

método centrado na pessoa, a rede de apoio, a longitudinalidade e a interdisciplinaridade nos 

atendimentos em saúde exercem no desfecho positivo de casos com prognóstico restrito na Atenção 

Primária. Além disso, o relato ressalta a importância do aumento da abrangência e da implementação 

do cuidado à saúde, para além das questões centradas na doença-cura, incluindo todo o conceito de 

bem-estar e promoção de saúde, medidas não farmacológicas e atendimento humanizado. 

Enquanto estudantes de medicina, o que aprendemos e refletimos foi a importância de expandir 

o espectro de observação ao paciente como profissionais de saúde, buscando conhecer diversos 

aspectos de sua vida, família, trabalho, contexto socioeconômico, e de como a obtenção dessas 

informações apresenta-se de forma benéfica na formulação do plano terapêutico compartilhado com o 

paciente e dos principais componentes de sua rede de apoio. Ressalta-se, portanto, a importância de 

atividades como a desenvolvida para a formação médica, buscando a visualização do funcionamento 

da rede de atenção primária e a importância de uma boa promoção de saúde na comunidade.  

Por fim, destacou-se a relevância da realização de novos estudos buscando elucidar aspectos 

sobre o TA, bem como sobre as possibilidades terapêuticas que poderiam ser utilizadas de forma 

benéfica e eficaz no tratamento e acompanhamento desses casos. Faz-se importante também, uma 

maior abrangência do tema no meio científico para que os profissionais que atuam na atenção primária 

estejam cada vez mais habituados e capacitados para atender as demandas dos pacientes com os 

quais eles contactam na rede básica de saúde. 
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