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RESUMO 

Santos, T.L.A. (2019). A dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial nos Núcleos de 

Apoio Saúde da Família (NASF) em Belo Horizonte – MG. Dissertação de Mestrado, 

Programa de Pós-graduação de Psicologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 

 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) possui como organizador de seu trabalho o 

apoio matricial, que se divide em duas dimensões, uma assistencial e outra técnico-pedagógica. 

Interessa-nos a dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial realizado pelo NASF, por seu 

potencial de contribuir para uma maior produção de autonomia nas Equipes de Saúde da Família 

(EqSF) e de qualificar suas ações em saúde. Entretanto, a priorização da assistência individual 

no NASF, em detrimento do seu aspecto técnico-pedagógico, é um de seus grandes desafios, 

segundo a literatura do tema. Este estudo teve como objetivo geral, portanto, analisar a 

dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial no NASF de Belo Horizonte (BH) e como 

objetivos específicos: conhecer como a dimensão técnico-pedagógica se apresenta nas 

concepções e expectativas dos profissionais da EqSF e NASF quanto ao apoio matricial do 

NASF; compreender como acontece o compartilhamento de saberes e a responsabilização pelos 

casos entre NASF e EqSF; entender potencialidades e possíveis dificuldades na execução das 

práticas técnico-pedagógicas no âmbito do NASF. Para isso, foram realizadas observações 

participantes, entrevistas com coordenadoras técnicas do NASF de BH e grupos de reflexão 

com profissionais da EqSF e NASF. Trata-se de uma pesquisa-intervenção participativa para a 

qual foi constituído um coletivo ampliado de pesquisadores, provenientes da universidade e do 

serviço, que participou da concepção desta pesquisa, de decisões referentes ao campo, da 

análise dos dados e de restituições processuais. As entrevistas foram utilizadas como material 

de consulta para a pesquisa, os dados da observação foram analisados de forma dedutiva a partir 

de categorias teóricas da literatura e os dados produzidos nos grupos de reflexão foram 

analisados de forma indutiva. Nas observações das reuniões de matriciamento, encontrou-se 

uma realidade muito diversa entre as equipes. Houve encontros em que havia compartilhamento 

de saber entre todos os profissionais envolvidos, mas em alguns lugares notou-se dificuldade 

de participação de algumas categorias. Em relação à responsabilização, em alguns locais os 

profissionais pareceram mais apropriados e resolutivos em relação aos casos, atuando de forma 

integrada, mas em outros havia apenas a transferência da responsabilidade de um profissional 

para outro. Nos grupos de reflexão foi considerado que o apoio matricial está aquém daquilo 

que poderia ser, muitas vezes se resumindo às reuniões de matriciamento dominadas pela 

“passação de casos”. Constatamos que os profissionais não reconhecem prontamente a 

dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial, mas que ela está presente nas práticas, ainda 

que despotencializada pelo desconhecimento da sua função pelos profissionais; pelo pouco 

investimento na formação dos apoiadores; por problemas de gestão da demanda; por 

atravessamentos da gestão e da gerência; pela dominância da prática do atendimento individual 

não compartilhado e por eventuais dificuldades de participação de algumas categorias, com 

destaque para os agentes comunitários de saúde. 

Palavras-chave: Apoio Matricial. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Atenção Primária à 

Saúde. Pesquisa-intervenção. Educação Permanente em Saúde. 



 

 

ABSTRACT 

 

Santos, T.L.A. (2019). The technical-pedagogical dimension of the matrix support in the Family 

Health Support Centers (NASF) in Belo Horizonte - MG. Dissertação de Mestrado, Programa 

de Pós-graduação de Psicologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

The Family Health Support Centers (NASF) has as an organizer of its work the matrix support, 

which is divided into two dimensions, one assistance and another technical-pedagogical. We 

are interested in the technical-pedagogical dimension of the matrix support performed by the 

NASF, for their potential to contribute to a greater autonomy production in the Family Health 

Teams (EqSF) and to qualify their actions in health. However, the priorization of care in the 

NASF, in detriment of its technical-pedagogical aspect, is one of their great challenges, 

according to the literature of the theme. The objective of this study was to analyze the technical-

pedagogical dimension of the matrix support in the NASF from Belo Horizonte (BH) and as 

specific objectives: to know how the technical-pedagogical dimension is presented in the 

conceptions and expectations of EqSF and NASF professionals about NASF matrix support; 

understand how the sharing of knowledge and accountability for NASF and EqSF cases occurs; 

to understand potentialities and possible difficulties in the execution of the technical-

pedagogical practices within NASF ambit. For this, participant observations were made, 

interviews with BH NASF technical coordinators, and reflection groups with EqSF and NASF 

professionals. It is a participatory research intervention-research for which an expanded 

collective of researchers from the university and the service was constituted, who participated 

in the conception of this research, decisions regarding the field, data analysis and procedural 

refunds. The interviews were used as reference material for the research, the data of the 

observation were analyzed in a deductive way from theoretical categories of the literature and 

the data produced in the reflection groups were analyzed in the inductive way. In the remarks 

of the matrix meetings, a very different reality was found between the teams. There were 

meetings in which was sharing of knowledge among all the professionals involved, but in some 

places, it was noticed difficulty in participation from some categories. Regarding accountability, 

in some places professionals seemed more appropriate and resolute in relation to cases, acting 

in an integrated way, but in other there was only the transfer of responsibility from one to 

another. In the reflection groups, it was considered that the matrix support falls short of what 

could be, often summarizing the matricity dominated by “case passing”. We verified that the 

professionals do not readily recognize the technical-pedagogical dimension of the matrix 

support, but that it is present in the practices, even though it is deprived by the ignorance of its 

function by the professionals; the lack of investment in the training of supporters; by demand 

management problems; by cross-management of UBS; by the dominance of the practice of non-

shared individual care and by possible difficulties of participation of some categories, especially 

the community health agents. 

 

Key-Words: Matrix Support; Family Support Health Core; Primary Health Care; Intervention 

Research; Permanent Education in Health. 
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1 APRESENTAÇÃO  

  

 O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado por meio da portaria nº 154 

de 24 de janeiro em 2008 e tem como objetivo ampliar a resolubilidade, a abrangência e o 

escopo das atividades da Atenção Primária à Saúde (APS), por meio de atuação junto às Equipes 

de Saúde da Família (EqSF)1 (Brasil, 2014). Busca, também, apoiar a inserção da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) ou das equipes para populações específicas, como consultórios na rua, 

equipes ribeirinhas e fluviais (Brasil, 2014), no processo de territorialização e regionalização 

na rede de serviços a partir da APS (Brasil, 2008). Os NASF são equipes multiprofissionais, 

compostas por diferentes especialidades, que devem atuar de maneira integrada. O Apoio 

Matricial (AM), segundo o caderno de diretrizes do NASF (Brasil, 2008), é o organizador do 

trabalho desses profissionais. 

O apoio matricial e a equipe de referência são ao mesmo tempo arranjos organizacionais 

e metodologia de gestão do trabalho em saúde, que tem por objetivo expandir as possibilidades 

de se fazer uma clínica ampliada e com integração entre as diferentes especialidades e 

profissões (Campos & Domitti, 2007). Trata-se de um arranjo entre equipes de apoio e equipes 

de referência em que os profissionais não se responsabilizam por procedimentos e atividades, 

mas sim por pessoas (Brasil, 2014). 

O NASF trabalha com duas dimensões: clínico-assistencial e técnico-pedagógica. A 

primeira delas corresponde a ação clínica realizada com os usuários e a segunda refere-se ao 

apoio educativo com e para as EqSF. As atividades presentes nessas duas dimensões são 

equilibradas de acordo com a realidade do território, considerando cada profissional e a equipe 

como um todo (Brasil, 2014). 

Interessa-nos, nesta pesquisa, a dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial 

realizado pelo NASF, por seu potencial de contribuir para uma maior produção de autonomia 

nas EqSF (Brasil, 2014), aumentando a segurança dos profissionais dessas equipes diante aos 

desafios do trabalho (Penido, 2012) e propiciando a ampliação da qualidade das ações 

realizadas na saúde como um todo (Soares, 2015).      

                                                 
1 Pela portaria da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017 (Brasil, 2017), a sigla atual correspondente 

a Equipes de Saúde da Família é eSF, mas optamos por manter a sigla antiga (EqSF). Esta decisão foi inspirada na 

fala de um professor de uma disciplina cursada ao longo do mestrado, que defende que, no Brasil, algumas políticas 

“pegam” e outras não, referindo-se ao fato de serem aceitas ou não. Nesse sentido, ao evitar a sigla atual, 

expressamos nossa resistência em relação à nova PNAB, que acreditamos viabilizar retrocessos na Atenção Básica. 

Tal consideração é parte de um esforço em analisar nossa implicação no objeto de pesquisa em questão, como 

veremos adiante. Ainda, pensamos que é uma contribuição simbólica para que essa política seja do tipo que não 

“pegue”. No item 3.1 essa PNAB será melhor abordada. 
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 Apesar da grande importância da dimensão técnico-pedagógica do AM existem muitos 

desafios a serem superados para sua execução. De acordo com os resultados da pesquisa 

desenvolvida por Fittipaldi, Romano e Barros (2015), os atendimentos clínicos prevalecem em 

relação às demais ferramentas de matriciamento, como por exemplo a discussão e elaboração 

de planos terapêuticos. Há, nesse sentido, uma supervalorização das práticas assistenciais em 

detrimento das técnico-pedagógicas realizadas pela equipe de NASF (Monteiro, 2018), de 

modo que os apoiadores pouco conseguem desenvolver processos referentes à dimensão 

técnico-pedagógica do AM (Sampaio, Grigório & Soares, 2015). Além dessas dificuldades em 

relação à prática, há também apoiadores que não consideram ter perfil para esse trabalho ou 

mesmo profissional que recusou o convite para se tornar apoiador, por alegar dificuldades 

pedagógicas (Hoepfner et al, 2014).  

Além disso, durante a graduação em psicologia passei por duas experiências de estágio 

supervisionado no NASF, uma em Belo Horizonte (BH) e outra em um Município da Região 

Metropolitana de BH. Apesar da importância atribuída ao caráter técnico pedagógico, o que foi 

observado ao longo das experiências de estágio foi um esvaziamento da dimensão pedagógica 

em detrimento da assistencial, conforme já percebido por Monteiro (2018).       

A partir da apresentação acima citada, inicia-se o capítulo 2, que apresenta o histórico do 

apoio matricial desde o início de sua prática e de sua formulação teórica, em seguida, é abordada 

a dimensão técnico-pedagógica do apoio e, na sequência, a formulação e o histórico do NASF.  

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família é abordado ao longo do capítulo 3, em que se 

apresenta essa estratégia e sua nova formulação a partir da nova Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB). No capítulo 4 encontra-se uma revisão da literatura sobre o apoio matricial, 

com foco em sua dimensão técnico-pedagógica. Os objetivos, geral e específicos, estão 

presentes no capítulo 5, sendo que o objetivo geral visa analisar a dimensão técnico-pedagógica 

do apoio matricial no NASF em Belo Horizonte - MG.  

O capítulo 6, dedicado ao método, inicia-se com uma breve apresentação da Análise 

Institucional e da pesquisa-intervenção participativa, que constituem o referencial 

metodológico desta pesquisa. Apresenta-se a seguir a produção de dados, realizada por meio de 

observações participantes, grupos de reflexão com trabalhadores do NASF e da EqSF e 

entrevistas com a atual e com a ex-coordenadora do NASF. Além disso, relata a forma como se 

deu a análise preliminar dos dados, por meio da análise temática.  

O capítulo 7 dedicado aos resultados e discussão inicia-se com um histórico do NASF em 

Belo Horizonte, apresentando elementos das entrevistas e algumas pesquisas que já foram 
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realizadas no município sobre o tema. Na sequência, as observações participantes e os grupos 

de reflexão se constituem em eixos organizadores da apresentação da produção dos dados.  

No capítulo 8 realiza-se uma discussão sobre as concepções, experiências e reflexões 

sobre ensinar e aprender a partir do matriciamento. Por fim, apresenta-se no capítulo 9 as 

considerações finais sobre este estudo.  
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2 APOIO MATRICIAL 

 

As práticas de apoio matricial tiveram início em 1989 quando a rede assistencial do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em Campinas criou equipes de saúde mental na atenção 

primária, com o objetivo de contribuir para a atenção aos casos menos graves e desenvolver um 

modelo de cuidado nessa área. Os profissionais de Saúde Mental (SM) que atuavam nos Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS) mantiveram-se em contato para discussão de casos com os 

profissionais das unidades de saúde. As reflexões sobre o modelo de trabalho efetuado por essas 

equipes contribuíram para a formulação do apoio matricial. Na década de 1990, as práticas 

apoio matricial foram implantadas em outros municípios, como: Belo Horizonte/MG, 

Quixadá/CE, Sobral/CE, Recife/PE, Aracaju/SE e Rio de Janeiro/RJ (Castro, Oliveira & 

Campos, 2016). 

Na literatura, a formulação teórica do apoio matricial no Brasil surge em 1998 (Penido et 

al, 2010), quando Campos publicou um artigo sobre esse novo arranjo para os serviços de saúde. 

Nesse artigo o autor propõe a constituição de unidades de produção, formadas por equipes 

multiprofissionais, que estariam envolvidas em um mesmo tipo de trabalho. Propõe, ainda, que 

ocorressem supervisões matriciais, sendo o “supervisor agente externo que se reúne com a 

equipe para instituir processos de reflexão crítica e de educação permanente” (Campos, 1998, 

p. 866). No ano seguinte, o autor publicou outro artigo, no qual reelabora a formulação do apoio 

matricial, com base nos conceitos de equipe de referência e apoio especializado matricial 

(Campos, 1999).   

A partir de 2003, o apoio matricial começou a ser incorporado por alguns programas do 

Ministério da Saúde (MS), inserindo-se primeiramente na Saúde Mental (Brasil, 2003), que o 

qualificou como uma forma de organização das ações em saúde mental na APS. Na Política 

Nacional de Humanização da atenção e gestão no SUS, conhecida como HumanizaSUS (Brasil, 

2004a), o apoio matricial aparece como um dispositivo da humanização. Na cartilha sobre o 

apoio matricial e equipe de referência publicada pelo MS no mesmo ano (Brasil, 2004b), 

associa-se o apoio matricial à reformulação das práticas em saúde, uma vez que amplia a clínica 

e as práticas de atenção, instituindo novos modos de relacionamento entre os profissionais e os 

usuários dos serviços (Brasil, 2004b). Apesar dessas iniciativas já reconhecerem o potencial 

desse arranjo, foi em 2008, com a criação do NASF (Brasil, 2008), que foram disponibilizados 

recursos financeiros exclusivamente destinados à contratação de profissionais de apoio para as 

EqSF. 
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O apoiador matricial é um especialista em determinado núcleo de saber e o apoiado 

especialista em outro núcleo, apesar de atuar como generalista, o que possibilitaria um aumento 

da eficácia da atuação desse profissional (Cunha & Campos, 2011). A equipe de referência é 

formada por diferentes especialistas e profissionais que buscam intervir no mesmo objeto, 

trabalhando a fim de alcançar objetivos comuns, sendo responsáveis por um conjunto de tarefas, 

mesmo que operando de maneira diversificada (Campos & Domitti, 2007). 

O apoio matricial pode acontecer, por exemplo, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

em que se tem EqSF composta por médico-generalista, enfermeiro, auxiliares de enfermagem 

e agentes comunitários de saúde e, na lógica do AM, essa seria a equipe de referência. De acordo 

com a disponibilidade, a EqSF poderia contar com outras categorias profissionais, como 

assistentes sociais e psicólogos. Caso o número desses profissionais, que não fazem parte da 

EqSF, seja menor do que necessário para atendimento da população de uma região, o apoio 

matricial poderia ser organizado, de forma que esses especialistas, que seriam apoiadores 

matriciais, apoiariam uma determinada quantidade de equipes de referência (Campos, 1999). 

O apoiador matricial é um profissional com um núcleo de conhecimento e um perfil 

distinto daqueles que trabalham como referência, “mas que pode agregar recursos de saber e 

mesmo contribuir com intervenções que aumentem a capacidade de resolver problemas de 

saúde da equipe primariamente responsável pelo caso” (Campos & Domitti, 2007, p.401). Esse 

novo arranjo permite valorizar todas as profissões que trabalham na saúde e, ao mesmo tempo, 

conserva a identidade de cada uma (Campos, 1999). 

Nesse sentido, os psicólogos, por exemplo, poderiam atuar auxiliando os demais 

profissionais a considerar o contexto social dos usuários ou trazendo elementos referentes à 

subjetividade para a análise dos casos. Além disso, o apoio funciona, também, como proposta 

de Educação Permanente em Saúde (EPS), considerando que profissionais com diferentes 

formações atuam em diálogo e com troca de conhecimentos entre eles na condução 

compartilhada dos casos (Castro & Campos, 2016). 

O apoio matricial possui duas dimensões: uma de suporte assistencial, que demanda ações 

clínicas diretamente com os usuários e outra de suporte técnico-pedagógico, que pressupõe 

apoio educativo e ações realizadas com a equipe de referência. Isto pode acontecer por meio de 

discussões clínicas ou intervenções conjuntas, como consultas, visitas domiciliares ou 

condução de grupos. Com essas ações os apoiadores podem contribuir para a qualificação das 

equipes, possibilitando uma atenção ampliada e aumentando a capacidade resolutiva das 

equipes de referência (Campos et al, 2014). 
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Apesar do foco deste estudo ser a dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial é 

importante não adotar uma postura “separatista” entre retaguarda assistencial e suporte técnico-

pedagógico (Tesser, 2017), pois esses dois elementos muitas vezes podem acontecer de forma 

conjunta. Um exemplo de situação em que essas dimensões poderiam acontecer 

simultaneamente é no caso de o apoiador matricial realizar um atendimento individual com o 

usuário, a partir de uma demanda da EqSF e, após o atendimento, apresentar para os demais 

trabalhadores um retorno sobre o atendimento e elucidar algo referente ao manejo do caso ou 

ao tipo de demanda. Nesse sentido, articulada à dimensão técnico-pedagógica operou-se uma 

retaguarda assistencial.   

A construção de novos modos de trabalho de forma sistêmica, orgânica e em rede é foco 

do apoio matricial, o que escapa de uma tradição autoritária e de controle (Campos, 2012). 

Dessa forma, o que se busca é assegurar retaguarda especializada às equipes e profissionais 

responsáveis pela atenção aos usuários do serviço de saúde, de forma interativa e personalizada 

(Cunha & Campos, 2011). 

De acordo com Castro e Campos (2016) o apoio matricial “borra” a fronteira entre 

serviços especializados e atenção primária, por estimular um novo desenho da rede. Assim, 

demanda novos modos de estruturar as redes em saúde e novas formas de gestão (Castro & 

Campos, 2016). As diretrizes para a formação dos trabalhadores que atuam na lógica do apoio 

matricial ainda estão em construção (Oliveira & Campos, 2017). 

A operacionalização dessa lógica encontra alguns desafios, como a reprodução da lógica 

ambulatorial com foco nos encaminhamentos e as variações nas formas de atuação e de 

concepção do apoio (Lima & Dimenstein, 2016). Assim, são necessários novos estudos sobre 

a temática, a fim de possibilitar novas reflexões, principalmente sobre sua dimensão técnico-

pedagógica, que impõe diferenças em relação às práticas ambulatoriais.  

O apoio matricial foi concebido para operar a partir da lógica de cogestão e do apoio nas 

relações entre diferentes profissionais, substituindo as relações burocráticas e hierarquizadas 

tradicionais, que possuem desequilíbrio de poder (Castro & Campos, 2016). Pressupõe apoio 

educativo com e para a EqSF e, nesse âmbito, podem ser realizadas diversas ações, como, 

discussões clínicas conjuntas e intervenções conjuntas (consultas, visitas domiciliares, grupos). 

Nelas os apoiadores podem contribuir com o aumento da resolubilidade das equipes, 

possibilitando uma qualificação para uma atenção ampliada (Campos et al, 2014). A dimensão 

técnico-pedagógica é o cerne do apoio matricial (Soares, 2015), uma vez que sem ela os 

profissionais tendem a atuar na lógica tradicional do encaminhamento. 
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O apoio pedagógico pode se dar quando os profissionais envolvidos, por exemplo, 

discutem um caso e com isso refletem, questionam e planejam modos de conduzir o caso. A 

consulta compartilhada possibilita que o profissional tenha a oportunidade de vivenciar uma 

intervenção diferente daquela que ele faria, o que pode contribuir para seus atendimentos 

futuros, trazendo conhecimentos e práticas que até então não possuía.  

Segundo Nogueira e Baldissera (2017), a análise dos pressupostos do NASF permite 

concluir que ele carrega atribuições condizentes com a EPS por favorecer saberes e fazeres, 

trabalhando de maneira interprofissional e multiprofissional. Os profissionais do NASF 

possuem a capacidade de propagar novas informações, construindo novos saberes e práticas, 

atuando como educadores junto aos profissionais da EqSF (Nogueira & Baldissera, 2017). A 

dimensão técnico-pedagógica, nesse sentido, se configura como ação prioritária do trabalho dos 

NASF (Bispo Júnior & Moreira, 2017). 

Para atuar nessa dimensão é preciso que os trabalhadores possam reconhecer que cada 

profissional possui um arcabouço teórico oriundo de diferentes disciplinas. As diferenças entre 

elas podem produzir tensões necessárias para o desenvolvimento e a criação de novos saberes 

(Soares, 2015). O modelo pedagógico empregado deve superar o tradicional, aliando 

“conhecimento, política e subjetividade; na mesma linha em que o próprio apoio pretende 

trabalhar” (Oliveira & Campos, 2017, p.202). 

Segundo Costa et al (2015) o apoio matricial possui afinidade conceitual com a pedagogia 

progressista, nova ou construtivista. Para essa corrente pedagógica, o conhecimento inclui as 

necessidades dos sujeitos, a subjetividade e o contexto. A prática é tomada como ponto de 

partida e sustenta-se um direcionamento sociopolítico e ativo da educação. O educando é 

considerado um sujeito ativo, com necessidades e interesses, sendo o centro da ação educativa. 

O educador é quem por meio de uma relação horizontal orienta e direciona o sujeito para o 

saber. Nesse sentido, o apoio “se fundamenta na análise crítica das realidades e sustenta, 

implicitamente, o viés ativo e sociopolítico da educação” (Costa et al, 2015, p.494). De modo 

convergente, Campos (2012) também considera Paulo Freire como uma de suas inspirações na 

formulação do apoio. Tomando por base essa afinidade conceitual, também recorreremos 

eventualmente a Paulo Freire, como referência teórica para analisar a dimensão técnico-

pedagógica do apoio matricial em BH.  
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3 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) 

  

O NASF é formado por profissionais de diferentes áreas que atuam juntamente com a 

EqSF, a partir de práticas compartilhadas nos territórios de responsabilidade dessas equipes. As 

profissões que podem fazer parte do NASF são: assistente social, educador físico, farmacêutico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, arte educador, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e 

profissional de saúde sanitarista. Além disso, podem compor o NASF algumas especialidades 

médicas: ginecologista/obstetra, homeopata, pediatra, veterinário, psiquiatra, geriatra, 

internista, médico do trabalho e acupunturista. A composição das equipes é definida pelos 

gestores municipais e pelas equipes, a partir das necessidades locais e da disponibilidade dos 

profissionais dessas diversas formações (Brasil, 2014). 

O NASF pode ser composto em três diferentes modalidades, são elas: 

 

Fonte: Brasil, 2012. 

    

O trabalho do NASF pode acontecer em nove áreas estratégicas: “saúde da criança/do 

adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; alimentação 

e nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade física/práticas 

corporais; práticas integrativas e complementares” (Brasil, 2010, p.8). O foco do trabalho deve 

se dar a partir das demandas do território, priorizando as ações clínicas compartilhadas, 

intervenções específicas do NASF com os usuários e ações compartilhadas nos territórios, que 

devem acontecer de maneira integrada às EqSF (Brasil, 2010). 

A atuação do NASF deve acontecer de acordo com as diretrizes da APS, que são: “ação 

interdisciplinar e intersetorial; educação permanente em saúde dos profissionais e da população; 

desenvolvimento da noção de território; integralidade, participação social, educação popular; 

promoção da saúde e humanização” (Brasil, 2010, p.7). Além disso, alguns elementos estão 

presentes na missão do NASF: não é porta de entrada do sistema e sim apoio às EqSF; vincula-

se a determinado número de EqSF de acordo com sua modalidade; NASF e EqSF concebem 
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espaços para discussão e gestão do cuidado; a responsabilização, a gestão compartilhada e o 

apoio à coordenação do cuidado devem ser os eixos de seu trabalho (Brasil, 2010). 

A pactuação das ações realizadas pelo NASF e o planejamento das agendas dos 

profissionais apoiadores e apoiados deve acontecer a partir das reuniões de matriciamento. 

Essas reuniões, portanto, são essenciais para se organizar e executar de maneira integrada o 

trabalho entre NASF e EqSF. Esse espaço pode possibilitar a troca de saberes e ampliar a visão 

dos sujeitos envolvidos acerca dos problemas de saúde e das possibilidades de intervenção 

(Brasil, 2014). A frequência das reuniões de matriciamento é definida por cada município. Em 

Belo Horizonte, por exemplo, essas reuniões acontecem, geralmente, uma vez por mês. 

O apoio matricial, como conceito, possui “uma dimensão sinérgica ao conceito de 

educação permanente” (Brasil, 2010, p.12). Exemplo disso é o fato de não ser possível trabalhar 

em saúde esquivando-se dos afetos envolvidos nas relações terapêuticas, ainda que este tema 

se aproxime mais da área psi. Aos profissionais dessa área cabe, então, operar a dimensão 

técnico-pedagógica do apoio, por meio de discussões de casos ou da própria temática, 

compartilhando seu conhecimento específico com a EqSF (Brasil, 2010). 

Ao longo dos anos houve um aumento no número de núcleos no Brasil, sendo que quase 

duplicou de 2013 a 2016, indo de 1.983 para 4.462 núcleos (Correia, Goulart & Furtado, 2017), 

o que pode evidenciar uma valorização do NASF pelo MS.  

 

Fonte: Correia, Goulart e Furtado, 2017. 
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O NASF ainda é uma proposta que gera dissensos, questões, dúvidas, interpretações 

variadas na gestão municipal. Assim, apresenta diferentes configurações de acordo com sua 

localidade (Correia, Goulart & Furtado, 2017).  A implantação ainda recente do NASF é um 

dificultador para se realizarem análises e afirmações generalizantes acerca da estratégia, o que 

pode se manter ainda durante algum tempo e ser interessante para que sejam produzidas novas 

abordagens, possibilitando a “(re)criação” de modos de organização e ações do NASF flexíveis 

à realidade de cada local (Melo & Miranda, 2018). 

 

3.1 Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) 

 

Em 21 de setembro de 2017 foi publicada uma nova PNAB e nela o NASF passou a ser 

denominado Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). Conforme 

a nova PNAB o NASF atua “de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e 

pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica 

(eAB)” (Brasil, 2017, p. 12). Permanece a ideia de que existe uma dimensão clínica e uma 

pedagógica no trabalho do NASF, mas não se menciona o apoio matricial como metodologia 

de trabalho. Além disso, houve uma ampliação da abrangência do NASF, que deixou de 

restringir-se à Estratégia Saúde da Família (ESF), destinando-se também a equipes de atenção 

básica. 

A nova PNAB gerou diversas críticas por parte de organizações ligadas à defesa do SUS. 

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), o Centro Brasileiro de Estudos de 

Saúde (CEBES) e a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), por exemplo, elaboraram um 

manifesto contra a PNAB. Essas instituições apontaram que a nova portaria retira a prioridade 

estabelecida à ESF no SUS, havendo uma possível perda de recursos para outros desenhos de 

Atenção Básica (AB), possibilitando que a organização da AB aconteça baseada em princípios 

opostos aos da APS adotados no SUS (ABRASCO, CEBES & ENSP, 2017). Para Morosini, 

Fonseca e Lima (2018) o discurso da portaria se apresenta de forma ambivalente, “incorporando 

verbos como sugerir e recomendar, que retiram o caráter indutor e propositivo da política e 

expressam a desconstrução de um compromisso com a expansão da saúde da família e do 

sistema público” (p.14). 

Na PNAB o apoio matricial é mencionado de modo difuso em outras seções do texto, mas 

não quando se fala do NASF-AB (Melo & Miranda, 2018). Quando se fala da atenção básica 

na rede de atenção à saúde, é feita a recomendação de processos que aumentem a capacidade 

clínica das equipes e fortaleçam as práticas de microrregulação das UBS, dentre os quais está o 
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apoio matricial.  Para Melo e Miranda (2018) ainda que a PNAB mantenha, no geral, as funções 

do NASF, pouco se menciona o apoio matricial, não aparecendo nem no título da estratégia 

nem em suas diretrizes.  

Segundo Melo et al (2018) a nova nomenclatura aparenta anunciar mudança na concepção 

do trabalho da estratégia, podendo perder sua função de apoio. A possibilidade de cobertura de 

unidades básicas tradicionais pode interferir negativamente em sua forma de atuação, 

considerando que nesse tipo de UBS há pouco incentivo para que funcionem a partir de 

atributos e diretrizes da ESF. Nesse sentido, pode haver uma maior dificuldade de operar na 

lógica do apoio matricial com nesse tipo de UBS (Melo et al, 2018). 

Ainda não estão claros os desdobramentos que virão a partir da nova PNAB e quais serão 

as mudanças que o NASF sofrerá, considerando que até o momento não houve nenhuma 

publicação técnica específica sobre o NASF após essas mudanças. Será adotado neste estudo o 

uso do termo NASF, sem desconsiderar as mudanças decorrentes da nova PNAB e suas 

implicações. Tal decisão se deve a não haver uma publicação técnica específica sobre a 

estratégia após a PNAB e, além disso, pela razão de que os participantes da pesquisa usaram 

apenas a nomenclatura NASF, possivelmente em decorrência de ser uma alteração ainda 

recente. Portanto, NASF ainda é a denominação utilizada pelos trabalhadores e gestores da rede 

de Belo Horizonte. Entretanto, nos momentos em que a PNAB for mencionada o termo NASF-

AB poderá ser utilizado, de acordo com a fonte. 
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4 DIMENSÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO APOIO MATRICIAL: REVISÃO DA 

LITERATURA 

  

Foi realizado um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS)2, em 

novembro de 2018 sobre a dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial. Na ausência dos 

termos: “apoio matricial” e “técnico-pedagógico” nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DECS), foi usada a busca no título, resumo e assunto na BVS.  

A opção por pesquisar o termo apoio matricial de forma desvinculada do NASF se deu 

pela razão de tal arranjo ou metodologia não serem restritos ao NASF, mas também praticados 

por profissionais ou equipes específicas de saúde mental ou cardiologia na atenção básica, por 

exemplo. Assim, focou-se nos estudos realizados sobre apoio matricial que abordam a dimensão 

técnico-pedagógica, que se constitui um desafio para os NASF. Por outro lado, a experiência 

de destacar exclusivamente a dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial na busca resultou 

em 5 estudos, também presentes na busca mais ampla,  o que nos indicou que a pesquisa sobre 

essa dimensão deveria acontecer de forma mais artesanal, na leitura de cada artigo selecionado 

em uma busca mais geral, sobre o apoio matricial.  

A busca foi realizada em título, resumo e assunto, não houve delimitação de data e os 

filtros utilizados foram: texto completo disponível, artigos e idioma português. Foram 

recuperados 209 artigos dos quais título e resumo foram lidos para identificação da relação com 

a temática (dimensão técnico-pedagógica). Após essa etapa e a eliminação dos artigos repetidos 

restaram 30 artigos, que foram lidos na integra para confirmar a relação com o objeto da 

pesquisa. Ao final foram selecionados 18 artigos para compor a revisão bibliográfica. 

Abaixo (Quadro 1) a lista dos artigos selecionados para integrarem esta revisão: 

Autores Título Ano Periódico 

Oliveira et al Inovação na formação médica: apoio 

matricial em programas de residência 

2017 Interface – 

Comunicação, Saúde, 

Educação 

Gurgel et al Cuidado em saúde mental na estratégia 

saúde da família: a experiência do apoio 

matricial 

2017 Revista Enfermagem 

UERJ 

                                                 
2 A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi estabelecida em 1998 como modelo, estratégia e plataforma operacional 

de cooperação técnica da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para gestão da informação e 

conhecimento em saúde. A BVS é uma Rede de Redes construída coletivamente e coordenada pela BIREME. É 

desenvolvida, por princípio, de modo descentralizado, por meio de instâncias nacionais (BVS Argentina, BVS 

Brasil etc.) e redes temáticas de instituições relacionadas à pesquisa, ensino ou serviços (BVS Enfermagem, BVS 

Ministério da Saúde etc.). 
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Bispo Júnior & 

Moreira 

Educação permanente e apoio matricial: 

formação, vivências e práticas dos 

profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família e das equipes apoiadas 

2017 Cadernos de Saúde 

Pública 

Amorim et al Vigilância em Saúde do Trabalhador na 

Atenção Básica: aprendizagens com as 

equipes de Saúde da Família de João Pessoa, 

Paraíba, Brasil. 

2017 Ciência & Saúde 

Coletiva 

Fittipaldi, Barros & 

Romano 

Apoio Matricial nas ações de Alimentação e 

Nutrição: visão dos profissionais da 

Estratégia Saúde da Família 

2017 Physis: Revista de 

Saúde Coletiva 

Iglesias & Avellar O matriciamento em saúde mental na 

perspectiva dos gestores 

2017 Mental 

Santos, Benedetti et al Apoio Matricial e a atuação do Profissional 

de Educação Física do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família 

2017 Revista Brasileira de 

Atividade Física & 

Saúde 

Klein & Oliveira O "cabo de força" da assistência: concepção 

e prática de psicólogos sobre o Apoio 

Matricial no Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família 

2017 Cadernos de Saúde 

Pública 

Iglesias & Avellar As contribuições dos psicólogos para o 

matriciamento em saúde mental 

2016 Psicologia: ciência e 

profissão 

Costa et al Desafios do apoio matricial como prática 

educacional: a saúde mental na atenção 

básica 

2015 Interface – 

Comunicação, Saúde, 

Educação 

Soleman & Martins O trabalho do fonoaudiólogo no Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF)-

especificidades do trabalho em equipe na 

Atenção Básica 

2015 Revista CEFAC 

Hoepfner et al Programa de apoio matricial em cardiologia: 

qualificação e diálogo com profissionais da 

atenção primária 

2014 Saúde e Sociedade 

Jorge et al Possibilidades e desafios do apoio matricial 

na atenção básica: percepções dos 

profissionais 

2014 Psicologia: teoria e 

prática 

Jorge, Sousa & Franco Apoio matricial: dispositivo para resolução 

de casos clínicos de saúde mental na 

Atenção Primária à Saúde  

2013 Revista Brasileira de 

Enfermagem 
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Barrêto et al Apoio matricial na visão dos profissionais da 

estratégia saúde da família 

2013 Revista de 

enfermagem UFPE  

Freire & Saldanha O psicólogo apoiador matricial: percepções e 

práticas na atenção básica 

2013 Psicologia: Ciência e 

Profissão 

Sampaio et al Núcleo de apoio à saúde da família: 

refletindo sobre as acepções emergentes da 

prática 

2013 Revista Brasileira de 

Ciências da Saúde 

Silva, Santos & Souza Estratégia de apoio em saúde mental aos 

agentes comunitários de saúde de Salvador-

BA 

2012 Saúde e Sociedade 

Quadro 1 – Artigos da revisão bibliográfica selecionados na BVS 

 

Com o objetivo de contextualizar os artigos selecionados, a seguir apresenta-se uma 

síntese de cada um deles e posteriormente o que cada um aborda sobre a dimensão técnico-

pedagógica do apoio matricial. 

Oliveira et al (2017) realizaram um estudo sobre a incorporação de práticas de apoio 

matricial em programas de residência médica junto a matriciadores e matriciados de São Paulo. 

Para isso, foram utilizados observação participante, aplicação de questionário e grupo focal. A 

análise se deu à luz do referencial do método Paidéia, sendo que os resultados apontaram que 

há o reconhecimento do apoio matricial como inovador, e resulta na qualificação das práxis 

pedagógica e práxis assistencial.  

Gurgel et al (2017) tiveram por objetivo analisar o cuidado em SM realizado pela EqSF 

na atenção básica e a prática do apoio matricial nos municípios de Maracanaú e Fortaleza, 

ambos no Ceará. Para isso foram realizadas entrevistas com profissionais e familiares de 

usuários de unidades de saúde da família. Após a análise de conteúdo dos dados, conclui-se que 

o apoio matricial é uma estratégia importante de capacitação das equipes, possibilitando o 

fortalecimento dos pressupostos da reforma psiquiátrica. 

Bispo Júnior e Moreira (2017) buscaram compreender e analisar os processos de 

educação permanente vivenciados pelos profissionais dos NASF e das EqSF de seis municípios 

da Região Sudoeste da Bahia. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com trabalhadores 

do NASF e com médicos e enfermeiros das EqSF. A análise de conteúdo temática e os 

resultados mostraram que as ações de educação permanente são insuficientes e inadequadas. A 

atuação dos NASF como agentes de educação permanente para as equipes apoiadas foi 

diminuta.  
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No estudo de Amorim et al (2017) as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador 

desenvolvidas por EqSF em João Pessoa-PB são analisadas. Utilizou-se questionário com 30 

questões e participaram 179 profissionais. As questões foram organizadas nos blocos: 

identificação do profissional; práticas de atenção à saúde dos trabalhadores; características do 

território; apoio matricial e institucional às equipes. Os resultados evidenciam que ações de 

vigilância em saúde do trabalhador não estão incorporadas no cotidiano de trabalho das equipes. 

Apontam ser necessário a reelaboração das práticas de apoio ofertadas pelo Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), que deve buscar uma maior propriedade dos 

conceitos e das formas de operar o apoio matricial. 

Fittipaldi, Barros e Romano (2017) tiveram como objetivo apresentar os significados 

atribuídos pelos profissionais da EqSF e do NASF ao apoio matricial nas ações de Alimentação 

e Nutrição no Rio de Janeiro. Para isso foram realizadas entrevistas semiestruturadas, que foram 

analisadas por meio da análise de conteúdo. Os entrevistados identificam distintas dimensões e 

possibilidades de realização de ações de alimentação e nutrição, reconhecendo a magnitude de 

atuação do nutricionista como apoiador matricial na AB. 

Iglesias e Avellar (2017) analisaram as concepções dos gestores sobre matriciamento em 

SM. Realizaram entrevistas com gerentes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), das 

UBS e da coordenação municipal de saúde mental em um munícipio do Sudeste do Brasil. Os 

resultados indicaram três formas de entender o matriciamento: apropriação do tema e do 

cuidado em SM pela AB; estratégia de fiscalização do trabalho da AB e dispositivo de formação 

e orientação para atuação em SM.  

No estudo de Santos et al (2017) buscou-se analisar os fatores associados às práticas de 

apoio matricial realizadas pelos profissionais de educação física do NASF de todas as regiões 

do Brasil. Foram realizadas 296 entrevistas telefônicas com esses profissionais. Os dados foram 

analisados por meio dos testes de Regressão Logística Binária e foram definidos componentes 

no apoio (educação em saúde, educação permanente, controle social e clínica ampliada) a partir 

de seu modelo teórico, e esses componentes foram associados a variáveis pessoais e de 

condições de trabalho. Os autores concluíram que os indicadores referentes a condições estáveis 

de trabalho e a capacitação pela gestão de saúde possibilitam maior chance dos profissionais 

praticarem o apoio matricial.  

Klein e Oliveira (2017) analisaram a concepção e a prática do apoio matricial executadas 

por psicólogos do NASF do município de São Paulo. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, submetidas à análise de conteúdo temática. Notou-se que há uma divisão 
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desigual de atividades: as EqSF se responsabilizando pela assistência à população e o NASF 

ocupando um lugar de quem capacita e supervisiona, gerando conflitos entre as equipes.  

Iglesias e Avellar (2016) investigaram as concepções do psicólogo da AB sobre o apoio 

matricial em SM em um município do Sudeste do Brasil. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com psicólogos e os dados foram submetidos à análise de conteúdo. As 

concepções dos profissionais se agruparam em: prática exclusiva do psicólogo; estratégia que 

possui hierarquias e cobranças e proposta que favorecem o compartilhamento entre as equipes.  

Costa et al (2015) realizaram uma pesquisa sobre a dimensão educacional das práticas de 

apoio matricial em SM de um município do interior de São Paulo. Foram entrevistados 

trabalhadores envolvidos com o apoio em SM e os dados foram analisados a partir de duas 

tendências pedagógicas (diretiva e construtivista). Identificaram na análise deste conteúdo dois 

temas: “perfil do apoiador matricial” e “desafios para a construção da prática do apoiador 

matricial”.  O perfil de competência do apoiador apresentou-se de forma coerente com os 

pressupostos do apoio matricial, enquanto que as práticas educacionais mostraram-se 

majoritariamente associadas à tendência diretiva ou tradicional. 

No estudo de Soleman e Martins (2015) buscou-se compreender o trabalho do 

fonoaudiólogo no NASF de São Paulo. Para isso foram aplicados questionário on-line sobre a 

formação e os processos de trabalho desse profissional como apoiador. Os dados foram 

analisados por estatística descritiva e análise categorial temática. O estudo concluiu que as 

possibilidades de atuação desses profissionais podem ser específicas ou compartilhadas e o foco 

depende do que é característico do território e da disponibilidade dos profissionais.  

Hoepfner et al (2014) relatam a implantação do apoio matricial em cardiologia de um 

município na Região Sul. O material da pesquisa se constitui em anotações de campo, registros 

da central de regulação, entrevistas semiestruturadas e reuniões. Os autores relataram que houve 

aumento na resolubilidade dos médicos da APS, havendo redução e qualificação dos 

encaminhamentos para os especialistas e redução da fila para cardiologia.  

O estudo de Jorge et al (2014) teve como objetivo analisar a operacionalização do apoio 

matricial em SM na AB em Fortaleza. Participaram da pesquisa trabalhadores da EqSF e do 

CAPS, por meio de entrevistas e observações. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo 

e os resultados indicaram que o apoio assume formas variadas, de acordo com o contexto em 

que acontece e as percepções dos trabalhadores envolvidos.  

Jorge, Sousa e Franco (2013) buscaram compreender o apoio matricial como um 

dispositivo para a resolução de casos de SM na APS. Foram realizadas observações das práticas 
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de matriciamento em Fortaleza. Conclui-se que o apoio matricial tem potencial para direcionar 

os caminhos para se construir um modelo de atenção em saúde coerente com os princípios e 

diretrizes do SUS. 

Barrêto et al (2013) investigaram a visão de trabalhadores da saúde sobre a atuação do 

apoiador matricial na gestão do cuidado em saúde na cidade de João Pessoa. A coleta de dados 

se deu por meio de entrevista e os dados foram submetidos à análise temática. Os resultados 

indicaram que o trabalho do apoiador envolve ações gerenciais, apoio técnico-pedagógico e 

ampliação da clínica, potencializando as atividades da UBS.  

Freire e Saldanha (2013) buscaram verificar a percepção de psicólogos apoiadores 

matriciais sobre suas atividades e a relação delas com as diretrizes estabelecidas pelo SUS. 

Foram realizadas entrevistas com 10 psicólogos do município de João Pessoa e os resultados 

mostraram que ainda estão presentes crenças e práticas arraigadas no modelo biomédico e o 

apoio matricial ainda não está bem compreendido pelos psicólogos. 

O estudo de Sampaio et al (2013) buscou analisar as práticas do NASF dos municípios 

de Campina Grande e João Pessoa, consonantes com os modelos de apoio matricial. Realizou-

se observação não-participante e foram feitas entrevistas semiestruturadas. Foram identificadas 

as seguintes definições de apoio: gerencial-administrativo; político-institucional; técnico-

pedagógico; técnico-assistencial e político-comunitário.  

Silva, Santos e Souza (2012) relatam uma experiência de apoio matricial junto aos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no município de Salvador, que teve por objetivo 

formular novos modos de relação entre SM e saúde da família. Foram realizadas reuniões 

teóricas, discussões de casos e visitas domiciliares. O apoio matricial proporcionou a construção 

coletiva de saberes em SM, estimulando a articulação entre SM e saúde da família favorecendo 

o exercício da cidadania e a autonomia dos sujeitos em relação à sua própria saúde. 

Apenas dois dos estudos selecionados para a revisão abordaram de modo mais central a 

dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial. Um deles foi o de Bispo Júnior e Moreira 

(2017) que investigaram o apoio matricial como estratégia de educação permanente. O outro 

estudo realizado por Costa et al (2015) abordou a prática educacional presente no apoio 

matricial. Nesse sentido, a centralidade da questão pedagógica, nos artigos selecionados, é 

minoritária, embora tal dimensão seja indicada como importante ou prioritária (Brasil, 2008; 

Soares, 2015).   

A maior parte dos estudos abordam um exercício profissional específico, seja da saúde 

mental (Gurgel et al, 2017; Iglesias  Avellar, 2017; Klein & Oliveira, 2017; Iglesias & Avellar, 
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2016; Freire & Saldanha, 2013; Silva, Santos & Souza, 2012) da nutrição (Fittipaldi, Barros & 

Romano, 2017), da cardiologia (Hoepfner, 2014), da educação física (Santos et al, 2017) ou da 

fonoaudiologia (Soleman & Martins, 2015). Esse resultado converge com o que foi encontrado 

por Correia, Goulart e Furtado (2017) em revisão de literatura sobre o NASF. Segundo os 

autores, “são buscadas respostas no espaço ‘intra-área’, desconsiderando-se o fato de que a 

iniciativa [apoio matricial] se baseia justamente em seu oposto, ou seja, na articulação 

interdisciplinar, que pressupõe colaboração entre diversos saberes e atuações profissionais” 

(Correia, Goulart & Furtado, 2017, p.352). O grande número de publicações por núcleos 

específicos de saber, também encontrado na revisão de Arce e Teixeira (2018) é entendido, 

pelos autores, como algo preocupante, por sinalizar que o olhar integral está sendo 

secundarizado, demonstrando a reprodução da perspectiva fragmentada do cuidado em saúde, 

o que precisa ser repensado.  

A maioria das pesquisas aborda o apoio matricial do NASF (Bispo Júnior & Moreira, 

2017; Fittipaldi, Barros & Romano, 2017; Santos et al, 2017; Klein & Oliveira, 2017; Soleman 

& Martins, 2015; Freire & Saldanha, 2013; Sampaio et al, 2013), seguido do CAPS (Iglesias & 

Avellar, 2017; Jorge et al, 2014; Jorge, Sousa & Franco, 2013). Houve também pesquisas 

relacionadas ao apoio de residentes (Oliveira et al, 2017; Silva, Santos & Souza, 2012). 

Notou-se um predomínio de publicações nas regiões Nordeste e Sudeste, com nove na 

primeira (Gurgel et al, 2017; Bispo Júnior & Moreira, 2017; Amorim et al, 2017; Jorge et al, 

2014; Jorge, Sousa & Franco, 2013; Barrêto et al, 2013; Freire & Saldanha, 2013; Sampaio et 

al, 2013; Silva, Santos & Souza, 2012) e com sete estudos na segunda (Oliveira et al, 2017; 

Fittipaldi, Barros & Romano, 2017; Iglesias & Avellar, 2017; Klein & Oliveira, 2017; Iglesias 

& Avellar, 2016; Costa et al, 2015; Soleman & Martins, 2015). Além disso, houve também um 

estudo na Região Sul (Hoepfner et al, 2014) e um estudo com profissionais de todas as regiões 

do Brasil (Santos et al, 2017). No Sudeste, o estado com maior número de publicações foi São 

Paulo (Oliveira et al, 2017; Klein & Oliveira, 2017; Costa et al, 2015; Soleman & Martins, 

2015). No Nordeste a cidade mais mencionada foi João Pessoa (Amorim et al, 2017; Barrêto et 

al, 2013; Freire & Saldanha, 2013; Sampaio et al, 2013). Destaca-se que João Pessoa foi a 

cidade com maior número de estudos, que foram realizados por diferentes autores e publicados 

em diferentes periódicos, embora não tenhamos elementos para levantar hipóteses que 

expliquem essa preponderância. 

Somente dois dos estudos apresentam análise quantitativa (Santos et al, 2014; Soleman 

& Martins, 2015), evidenciando que há maior foco na abordagem qualitativa nessas 
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investigações. A técnica de coleta de dados mais empregada foi a entrevista (Gurgel et al, 2017; 

Bispo Júnior & Moreira, 2017; Fittipaldi, Barros & Romano, 2017; Iglesias & Avellar, 2017; 

Santos et al, 2017; Klein & Oliveira, 2017; Iglesias & Avellar, 2016; Costa et al, 2015; 

Hoepfner et al,2014; Jorge et al, 2014; Barrêto et al, 2013; Freire & Saldanha, 2013; Sampaio 

et al, 2013). Em relação a análise dos dados qualitativos a técnica mais mencionada pelos 

autores foi a análise de conteúdo (Gurgel et al, 2017; Bispo Júnior & Moreira, 2017; Fittipaldi, 

Barros & Romano, 2017; Iglesias & Avellar, 2017; Klein & Oliveira, 2017; Iglesias & Avellar, 

2016; Jorge et al, 2014). Após a síntese acima realizada, apresenta-se a seguir a visão dos 

autores sobre a dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial.         

O apoio matricial, por seu caráter pedagógico-terapêutico, propicia que os trabalhadores 

da EqSF possuam mais segurança na elaboração de projetos terapêuticos, que condizem com 

as demandas de SM dirigida a EqSF (Gurgel et al, 2017). Freire e Saldanha (2013) identificaram 

que atividades realizadas fora dos consultórios foram mencionadas por psicólogos como novas 

formas de atuação, como ações assistenciais-formativas, com o objetivo de melhorar o 

desempenho das equipes apoiadas, como palestras, rodas de conversa e oficina. Sampaio et al 

(2013) consideraram que o aspecto técnico-pedagógico do apoio matricial busca ofertar às 

EqSF processos de educação permanente. Nesse sentido, os apoiadores devem ser referência 

técnico-pedagógica para a EqSF.  

O estudo de Klein e Oliveira (2017) identificou duas concepções sobre o apoio matricial, 

uma como troca de saberes e a outra como capacitação e supervisão. Na primeira concepção há 

um cuidado mais horizontal entre os trabalhadores, a partir do referencial do apoio. As trocas 

entre os profissionais são consideradas bem-sucedidas quando NASF e EqSF aprendem um 

com o outro. Nos relatos dos entrevistados é mencionada a passagem de conhecimento 

especializado, o que apesar de não ser nomeado pelos entrevistados como capacitação, tem esse 

sentido.  

O apoio matricial é entendido como uma forma de capacitação da EqSF, para os 

apoiadores o apoio deve se dar pela discussão de casos e atendimentos conjuntos. Em 

contrapartida, os apoiadores que realizam atendimentos clínicos individuais, não 

compartilhados, são considerados traidores da proposta do NASF (Klein & Oliveira, 2017). 

Esse entendimento converge com os resultados encontrados por Iglesias e Avellar (2016) em 

que o apoio matricial é compreendido como discussão de caso e supervisão, cabendo ao 

apoiador capacitar e orientar o profissional no cuidado em saúde mental. O entendimento que 
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de os apoiadores devem atuar realizando “capacitação” é recorrente nos estudos (Soleman & 

Martins, 2015; Bispo Júnior & Moreira, 2017; Gurgel et al, 2017; Klein & Oliveira, 2017). 

Além disso, há uma compreensão de que as ações educativas são cursos, treinamentos ou 

capacitações, sendo um entendimento vertical das práticas educativas, como se os profissionais 

do NASF tivessem a função de ensinar a EqSF técnicas e procedimentos determinados (Bispo 

Júnior & Moreira, 2017). Também há uma tentativa de lidar com a falta de tempo, em relação 

às ações educativas, utilizando materiais técnico-pedagógicos como o guia alimentar, no caso 

da nutrição (Fittipaldi, Barros & Romano, 2017). Segundo Bispo Júnior e Moreira (2017) os 

profissionais apoiadores e apoiados tiveram dificuldades em entender o processo formativo de 

modo diferente dos cursos oferecidos de acordo com o modelo escolar. 

Soleman e Martins (2015) consideram que as ações técnico-pedagógicas de apoio são 

aquelas voltadas à EqSF, como capacitações, que podem ocorrer em espaços formais 

organizados para tal, mas também acontecem nas ações conjuntas.  Essas ações acontecem tanto 

com EqSF quanto com outros profissionais do NASF (estudo feito com fonoaudiólogos), mas 

consideram mais fácil planejar atividades com os próprios profissionais do NASF, por afinidade 

e processos de trabalho parecidos. O principal empecilho para ações com a EqSF é a falta de 

disponibilidade de agenda desses profissionais. 

Costa et al (2015) relatam que qualquer ação envolvendo interação e compartilhamento 

de saberes fazem parte da dimensão educacional da prática dos apoiadores, de modo que não 

se limitam a atividades pedagógicas clássicas. Dessa forma, o apoio possui afinidade conceitual 

com a pedagogia progressista, por se fundamentar na análise crítica das realidades e por 

sustentar o direcionamento ativo e sociopolítico da educação.  

De acordo com os autores, a circulação dos saberes entre as equipes possibilitou concluir 

que há um distanciamento entre a forma como se pretende atuar e a forma como se atua ao 

operar o apoio matricial. Assim, as ações acontecem no sentido de uma transmissão do saber e 

as práticas estão relacionadas a princípios liberais ou tradicionais de se adquirir conhecimento. 

Entretanto, há o desejo de atuação de maneira dialógica, faltando-lhes ferramentas pedagógicas 

para atuação de modo diverso à prática realizada (Costa et al, 2015).  

Na investigação de Hoepfner et al (2014), os trabalhadores da EqSF relataram estar 

satisfeitos com a possibilidade de ampliar seus conhecimentos com os especialistas, chegando 

a solicitar iniciativas de apoio em outras áreas, além da cardiologia. Entretanto, uma 

profissional solicitou sua saída da função de apoiadora, por considerar não ter o perfil requerido. 
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Além disso, uma especialista de grande experiência recusou ser apoiadora, alegando possuir 

dificuldades pedagógicas.  

Jorge et al (2014) consideram que a ênfase técnico‑pedagógica do matriciamento aponta 

para uma possível unilateralidade no processo de aprendizagem, de modo que pode cristalizar 

a AB no lugar de aprendiz. Assim, a operacionalização do apoio matricial em SM talvez se 

verifique mais no sentido de transferência de saber especializado do que de troca entre os níveis 

de atenção. No estudo de Jorge, Sousa e Franco (2013) há profissionais que entendem o apoio 

matricial como reduzido a uma proposta pedagógica, sem que haja o acompanhamento dos 

usuários. Geralmente, há uma polarização referente à interpretação da função do NASF. Por 

um lado, ele é entendido como um realizador de atendimentos individuais, sendo esta sua 

atividade principal, de forma semelhante a um ambulatório. Por outro lado, como equipe que 

só atua se for junto com a equipe de referência, como por exemplo na forma de reuniões (Melo 

& Miranda, 2018).   

 Oliveira et al (2017) notaram na postura dos residentes, que participaram como 

apoiadores matriciais, a postura do especialista que ensina, o que se assemelha ao 

comportamento do preceptor. Entretanto, Iglesias e Avellar (2017) destacam a importância de 

que o processo formativo pelo apoio matricial aconteça em via de mão dupla, de forma que 

matriciados e matriciadores possam se beneficiar das trocas de saberes.   

Uma fragilidade do trabalho do NASF é a pouca atuação em ações de EPS com as equipes, 

muitos profissionais não desenvolveram atividades educativas e os que desenvolveram foi de 

modo pontual (Bispo Júnior & Moreira, 2017). Barrêto et al (2013) também identificaram a não 

priorização de práticas de educação em saúde. No estudo de Santos et al (2017), por sua vez, 

foi evidenciado que os apoiadores que passaram por capacitação pela gestão executaram maior 

número de atividades relacionadas ao apoio matricial, como educação permanente.  

Para Bispo Júnior e Moreira (2017) outra dificuldade apresentada pelos profissionais do 

NASF foi a de não se sentirem preparados para a atuação na dimensão pedagógica. Isso se deve 

à frágil formação vivida, havendo falta de domínio em relação a determinados aspectos do 

trabalho do NASF e do trabalho na APS. Detectou-se uma insegurança para a oferta de 

processos educativos às EqSF, diante da fragilidade da formação vivenciada (Bispo Júnior & 

Moreira, 2017). Além disso, Oliveira et al (2017) relataram que a dinâmica dos encontros 

matriciais é baseada na troca de saberes e experiências entre os profissionais, a qual é 

significativa entre médicos, seja de generalista para generalista ou de especialista para 
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generalista. Ou seja, apesar dessas trocas ocorrerem elas se limitavam a uma categoria 

profissional específica. 

 Em relação à atuação em áreas específicas ou categorias profissionais específicas, de 

acordo com Amorim et al (2017), a proposta de apoio técnico e pedagógico, a partir do apoio 

matricial, gera novas possibilidades na área da saúde do trabalhador. Por meio da discussão de 

casos e da disponibilidade de apoio, a incorporação de conceitos e práticas pelas equipes é 

facilitada. Ademais, o vínculo estabelecido entre as equipes facilita a construção de espaços de 

interlocução, com o objetivo de melhor solucionar as questões de saúde relacionadas ao 

trabalho.  No que se refere ao trabalho do ACS, Silva, Santos e Souza (2012) consideraram que, 

a partir reuniões teóricas, discussão de casos e visitas domiciliares, foi possível a ampliação dos 

conhecimentos dos ACS participantes da pesquisa. De tal modo que, nas visitas domiciliares, 

os ACS passaram a realizar o cuidado em SM de uma forma intuitiva, conduzidos pela 

sensibilidade surgida no encontro com o usuário.      

A revisão da literatura realizada sobre a dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial 

possibilitou concluir que apesar da importância atribuída a ela e dos benefícios que pode resultar 

para as equipes (Soares, 2015; Gurgel et al, 2017) existem ainda muitos desafios a serem 

superados para sua execução, como a prevalência dos atendimentos clínicos (Fittipaldi, 

Romano & Barros, 2015) ou a insegurança para atuar na dimensão técnico-pedagógica (Bispo 

Júnior & Moreira, 2017) ou ainda quando os apoiadores consideram não ter perfil para esse 

trabalho (Hoepfner et al, 2014). Além disso, na revisão realizada por Arce e Teixeira (2018) as 

atividades desenvolvidas por profissionais do NASF menos referidas nos artigos pesquisados 

foram atividades de matriciamento e educação permanente.  Segundo os autores 

embora o apoio matricial possa ser operacionalizado por meio de diferentes práticas no cotidiano do 

trabalho das equipes, poucos são os estudos que discutem especificamente o trabalho no Nasf tomando-o 

como referencial teórico, o que indica a necessidade de se investigar melhor como estão se configurando 

os processos de matriciamento nos territórios, bem como as potencialidades e limites dessa prática. (Arce 

& Teixeira, 2018, p. 1454) 

 

Nesse sentido, consideramos pertinente analisar a dimensão técnico-pedagógica do apoio 

matricial no NASF em Belo Horizonte, entendendo como ela se apresenta nas concepções e 

expectativas dos profissionais envolvidos no apoio e as potencialidades e possíveis dificuldades 

em sua execução. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral 

 

Analisar a dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial no Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) em Belo Horizonte- MG. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

● Conhecer como a dimensão técnico-pedagógica se apresenta nas concepções e 

expectativas dos profissionais da EqSF e NASF quanto ao apoio matricial do NASF; 

● Compreender como acontece o compartilhamento de saberes e a responsabilização 

pelos casos entre NASF e EqSF; 

● Entender potencialidades e possíveis dificuldades na execução das práticas técnico-

pedagógicas no âmbito do NASF. 
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6 MÉTODO 

 

6.1 Análise Institucional 

 

Esta pesquisa tem como referencial metodológico a análise institucional que se insere no 

movimento institucionalista francês dos anos 1960. A Análise Institucional possui duas grandes 

vertentes: a socioanálise, originada nas obras de Lourau e Lapassade; e a esquizoanálise 

desenvolvida por Deleuze e Guattari (Rodrigues, 2000). 

Tomaremos como referência os conceitos operadores desenvolvidos sobretudo pelo 

institucionalista René Lourau. Segundo Hess (2004), 

Não se pode dizer que Lourau seja o inventor da análise institucional. Lapassade [...] lançara a maior parte 

dos conceitos que iriam permitir a emergência da análise institucional (analisador, autogestão, demanda, 

encomenda). Porém decerto se pode dizer, sem risco de equívoco, que Lourau foi o fundador da análise 

institucional. [...] Se Lapassade formulou a profecia, Lourau estabeleceu os fundamentos do movimento. 

(p.21) 

 

No Brasil, a Análise Institucional foi introduzida a partir dos anos 70, sendo os 

profissionais da área da psicologia os primeiros a usá-la em suas investigações e intervenções 

(L’Abbate, 2012). O primeiro núcleo organizacional em que o referencial da Análise 

Institucional se consolidou no Brasil foi o Setor de Psicologia Social da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG). Um acontecimento que marcou os membros do Setor foi a visita de 

Lapassade em 1972, fazendo com que as práticas futuras daqueles profissionais estivessem 

voltadas à “crítica das tendências intimistas e privatizantes das práticas psi, à desconstrução de 

verdades opressivas nos campos da saúde mental, educação, direito e cultura, às ações 

comunitárias, à vinculação da Psicologia com os movimentos sociais e as políticas públicas” 

(Cunha, Dorna & Rodrigues, 2006, p. 10).  

A socioanálise, considerada como a Análise Institucional em situação de intervenção, “é 

um método de intervenção em situação que consiste em analisar as relações que as múltiplas 

partes presentes no jogo social mantêm com o sistema manifesto e oculto das instituições” 

(Hess, 2004, p.23). Esse tipo de pesquisa busca defender a não-separação entre sujeito e objeto, 

considera a implicação do pesquisador e entende a produção de conhecimento como algo 

complexo e indissociável da intervenção (Romagnoli, 2014). Considerando essa articulação 

entre a produção de conhecimento e a intervenção, esta pesquisa, faz parte de um estudo mais 

amplo, que conta com a participação de diversos atores “interessados” no tema, que 

denominamos como Coletivo Ampliado de Pesquisadores, que será apresentado adiante.  

Na Análise Institucional, a análise da implicação é necessária para a ética da pesquisa, 
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devendo ser analisada de forma individual e coletiva (Lourau, 1990). Por essa razão, é 

importante evidenciarmos a implicação da pesquisadora com o objeto de estudo/intervenção, 

movimento que deve acontecer durante todo o processo de pesquisa.  

De forma geral, a implicação pode ser entendida como a relação desenvolvida com a 

instituição. Os sujeitos estão sempre implicados, querendo ou não, daí a importância de analisar 

como a implicação se dá e não sua existência ou quantidade (Monceau, 2008).   

Na Análise Institucional, as instituições  

são normas. Mas elas incluem também a maneira como os indivíduos concordam, ou não, em participar 

dessas mesmas normas. As relações sociais reais, bem como as normas sociais, fazem parte do conceito de 

instituição. Seu conteúdo é formado pela articulação entre a ação histórica de indivíduos, grupos, 

coletividades, por um lado, e as normas sociais já existentes, por outro. 

a instituição não é um nível da organização social (regras, leis) que atua a partir do exterior para regular a 

vida dos grupos ou as condutas dos indivíduos; atravessa todos os níveis dos conjuntos humanos e faz parte 

da estrutura simbólica do grupo, do indivíduo. (Lourau, 1977, p. 71) 

 

Nesse sentido, o conceito de instituição não deve se confundir com o de estabelecimento 

ou de estrutura organizacional. As instituições são produzidas sócio historicamente, possuindo 

elementos como valores e tradições, que são tomadas como naturais e verdades universais, 

servindo de referência para as ações do cotidiano (Rocha, 2006). A trama social é formada pelas 

instituições “que une e atravessa os indivíduos, os quais, por meio de sua práxis, mantêm as 

ditas instituições e criam outras novas (instituintes)” (Lourau, 1977, p. 68). 

Por instituído entendemos aquilo que está cristalizado, valores, formas de representação 

e de organização dadas como normais. O instituinte, por sua vez, abrange a possibilidade de 

inovação e movimentos contestatórios. De forma geral, a sociedade instituída necessita da 

sociedade instituinte para progredir. Por outro lado, esta precisa daquela na sua busca por 

transformações, embora elas mantenham entre si uma relação de ameaça (Lourau, 1969).  

No caso do apoio matricial, podem acontecer situações em que os sujeitos envolvidos 

ancorem suas práticas em elementos instituídos, como por exemplo a clínica individual 

ambulatorial, pautada no paradigma biomédico. Entretanto, embora seja instituído que o apoio 

matricial é uma metodologia de trabalho em saúde que se organiza a partir do encontro 

multiprofissional, a imprevisibilidade e a complexidade dos casos requerem a construção de 

possibilidades de intervenção que não se adequam a protocolos instituídos ou modos de fazer 

automatizados. Ou seja, o apoio matricial é também uma metodologia disparadora de planos de 

cuidado singulares e, para isso, depende da força instituinte dos encontros em questão. Essa 

dinâmica institucional é evidenciada em Romagnoli (2014): a instituição se encontra em algum 

lugar entre o revolucionário do instituinte e o conservador do instituído. 
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Os movimentos instituintes podem ser revelados ou identificados a partir ação dos 

analisadores. O analisador é todo dispositivo que revela as contradições de grupos, 

acontecimentos ou de uma época. Nesse sentido, os analisadores podem ser fenômenos 

resultantes “de um campo de forças contraditório e incoerente, porta-vozes dos conflitos em 

assídua oposição ao harmônico e ao estático acalentados pela instituição” (Romagnoli, 2014, 

p.47).  

Os fatos e situações que aparecem de forma prevista, ou não, durante a intervenção, se 

configuram como analisadores quando permitem a identificação de aspectos ocultos e 

contraditórios do grupo em que os participantes se inserem. Aquilo que no grupo ou instituição 

está em situação de mudança, tensão ou conflito, interessa mais à pesquisa do que os elementos 

definidos e estruturados, por se configurarem como analisadores (L’Abbate, 2012). Dessa 

forma, na análise institucional são os analisadores que realizam a análise da instituição (Lourau, 

1977). Buscamos, ao longo do processo de produção de dados, fazer uso das situações que 

consideramos analisadoras para realizar a análise da instituição. As falas de sujeitos ou 

observações, provenientes de alguma das etapas da pesquisa, poderiam ser compartilhadas com 

outros sujeitos em outras etapas ou mesmo com o Coletivo Ampliado, em uma aposta de que 

poderiam disparar processos analíticos coletivos.  

De acordo com Zambenedetti et al (2014), a partir da análise institucional a Psicologia 

tem potencial para desenvolver ferramentas que possibilitem experimentações relacionadas aos 

processos formativos em saúde. Para efeito desta pesquisa, indicamos os analisadores e a 

análise da implicação como conceitos operadores fundamentais para a análise da dimensão 

técnico-pedagógica do apoio matricial em Belo Horizonte. A Análise Institucional é usada neste 

estudo como referencial metodológico, para trabalhar os dispositivos de produção de dados. 

  

6.2 Análise da implicação da pesquisadora 

  

Como abordado no tópico anterior a análise da implicação da pesquisadora é um 

movimento que deve ocorrer durante todo o processo de pesquisa. Desse modo, é importante 

dizer do processo que levou a escolha desse tema de pesquisa e o que motivou seu 

desenvolvimento. Para dizer dos caminhos percorridos até a elaboração desta dissertação, a 

escrita se dará em primeira pessoa do singular.  

Durante a graduação em psicologia acompanhei uma pesquisa de mestrado que estudava 

a saúde mental e o trabalho na APS em um município da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Com isso, tive a oportunidade de conhecer diferentes atividades realizadas por 
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psicólogos nesse contexto. Observei, por um semestre, as reuniões de uma equipe de NASF, 

entrevistei psicólogas da Equipe de Saúde Mental de uma UBS e a psicóloga de um Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). Apesar de todas as dificuldades e os limites 

que a atuação dessas profissionais poderia ter, principalmente pela precariedade econômica do 

município, me encantei com as possibilidades de atuação na APS.   

Além disso, cursei uma disciplina sobre humanização no SUS e clínica ampliada. 

Realizei, também, estágio na área, acompanhando uma equipe de NASF no trabalho realizado 

com um grupo de crianças, envolvendo nutrição e psicologia. Ao longo dessas experiências 

minha atração pela área foi crescendo, participei de iniciação científica sobre o tema, 

coordenada pela mesma professora da disciplina e do estágio e atualmente minha orientadora 

de mestrado. A partir dessas experiências, as possibilidades de prática profissional na APS e a 

metodologia do apoio matricial se delinearam para mim como uma área de atuação e de 

pesquisa de grande interesse. 

A orientadora desta pesquisa é coordenadora de um projeto guarda-chuva que estuda o 

caráter técnico-pedagógico das práticas de apoio matricial na saúde mental e nos NASF em 

Belo Horizonte. Assim, este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla, mas focaliza a 

dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial especificamente no NASF. 

Ao longo do mestrado, como bolsista, tive a possibilidade de me dedicar integralmente à 

realização da pesquisa. De modo que, o mestrado se tornou meu trabalho. Entretanto, ser 

bolsista e ter dedicação exclusiva implica não desenvolver outras atividades profissionais, como 

ser trabalhadora da rede, por exemplo. Esse fato gerou em alguns momentos a impressão de 

que não ser uma trabalhadora da rede era um empecilho. Nas situações em que estava com 

minha orientadora e ela se apresentava como alguém que trabalhou durante muitos anos na rede 

de um município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, parecia que a postura dos 

trabalhadores se modificava. Era como se o conteúdo de sua fala tivesse a validade de alguém 

que vivenciou os mesmos problemas que eles, e não alguém no distanciamento da academia 

que apenas aponta questões sem conhecer de fato a realidade do trabalho.  

Acredito que essa questão pode ter influenciado meu modo de lidar com a pesquisa, na 

tentativa de entender quais eram os problemas e qual a realidade vivida pelos trabalhadores. 

Assim, inicialmente houve certa insegurança de me colocar como alguém que passou direto da 

graduação para o mestrado e não teve nenhuma experiência na rede depois de formada. 

Questionei-me se tinha de fato condições de realizar uma pesquisa como esta e se ela poderia 

contribuir para a rede.  
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Além disso, no momento social e político atual, tive algum receio em relação a como 

fazer críticas à realidade encontrada sem que isso pudesse ser usado como justificativa para a 

manutenção dessa tendência atual de desqualificação do SUS. Assim, como poderia apontar os 

pontos negativos, sem recair na fala do que não está bom de modo determinista? Gostaria 

realizar um estudo ressaltando o que foi feito de positivo pelo NASF ao longo do tempo, 

demonstrando assim sua importância. Entretanto, não se trata de uma questão de mostrar o que 

há de positivo ou de negativo, e sim de realizar uma produção conjunta com os atores 

envolvidos diretamente com o trabalho do NASF. Possibilitando que os pontos negativos 

encontrados sejam vistos como desafios a serem superados, enquanto os positivos evidenciem 

que o NASF pode dar certo e gerar benefícios para a população. 

 

6.3 Coletivo Ampliado de Pesquisadores 

 

Para Rossi e Passos (2014) a pesquisa-intervenção é uma inflexão brasileira da Análise 

Institucional, configurando-se como um modo de produção de saberes implicado e de 

intervenção em diferentes contextos, como organizações, grupos ou subjetividades. Nesse 

sentido, esta pesquisa configura-se como uma pesquisa-intervenção, que busca a 

desnaturalização constante das instituições, inclusive da própria instituição da análise (Rossi & 

Passos, 2014).  Esse tipo de pesquisa procura ir dos estados ou formas instituídas ao que ainda 

é “energia potencial” (Barros & Passos, 2009).  Assim, busca-se não apenas aquilo que está 

instituído na instituição analisada, mas aquilo que é instituinte e os elementos analisadores que 

permitem a análise da instituição. Para a pesquisa-intervenção há uma indissociabilidade entre 

a produção do conhecimento e a intervenção social (Rossi & Passos, 2014).  

Como anteriormente exposto, esta pesquisa integra uma pesquisa mais ampla que estuda 

o caráter técnico-pedagógico das práticas de apoio matricial tanto na SM quanto nos NASF em 

Belo Horizonte. Considerando que a pesquisa-intervenção não diz respeito a saber sobre, trata-

se de saber com (Costa et al, 2012), para essa pesquisa guarda-chuva foi constituído um 

Coletivo Ampliado (CA) de pesquisadores, com o intuito de possibilitar a participação de 

sujeitos, envolvidos na prática matricial, no planejamento, na tomada de decisões e na análise 

dos dados da pesquisa, fazendo com que seu desenvolvimento aconteça de forma coletiva. Isso 

possibilitou um campo de negociação das demandas dos pesquisadores e dos sujeitos 

envolvidos, que em última instância passaram a ser pesquisadores também. De modo que, 

houve na pesquisa uma aposta no compartilhamento de saberes, “com uma permuta entre 

saberes formais e informais” (Paulon et al, 2015, p.146).    
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Além disso, a participação desses sujeitos fez com que a restituição pudesse acontecer 

durante o processo de pesquisa-intervenção, possibilitando, inclusive, mudanças em suas 

práticas profissionais ao longo desse processo. Segundo Rocha (2006) “é fundamental uma 

participação ativa da comunidade implicada na análise da micropolítica ali produzida, 

explicitada nos seus movimentos, problemáticas, formas de ação e processos sociais” (p.170).  

Inicialmente fazia parte do coletivo ampliado de pesquisadores o grupo operacional da 

pesquisa, formado por graduandos, graduados e pós-graduandos do Departamento de 

Psicologia da UFMG e a professora coordenadora da pesquisa. Além disso, participavam uma 

pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um pesquisador da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), a coordenadora do NASF e um psiquiatra 

da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) de Belo Horizonte. 

A medida em que o grupo se consolidava como um coletivo de pesquisadores, foram 

convidadas pessoas que pudessem contribuir para a discussão da pesquisa. Duas referências 

técnicas da então Gerência de Educação em Saúde (GEDS) e duas referências técnicas da então 

Gerência de Assistência à Saúde (GEAS) passaram a integrar o CA. Além disso, também foram 

convidados o coordenador de Saúde Mental de Belo Horizonte e a referência técnica da 

coordenação de saúde mental responsável pela Atenção Básica. Buscamos construir um espaço 

em que os sujeitos aos quais seriam destinados os resultados da pesquisa pudessem participar 

da elaboração das questões de pesquisa, de modo que a pesquisa considerasse as demandas 

efetivas daqueles sujeitos (Paulon et al, 2015). 

Foram convidados para compor o coletivo as referências técnicas de SM e de NASF dos 

distritos participantes da pesquisa. Foram convidados também profissionais que atendem 

diretamente a população, como apoiadores do NASF (de diferentes formações) e da SM 

(psicólogo e psiquiatra), uma gerente de UBS, um médico, uma enfermeira, uma ACS e uma 

técnica de enfermagem. Nem todos os profissionais convidados permaneceram durante toda a 

pesquisa e nem sempre compareciam a todos os encontros. Cabe ressaltar, ainda, que houve 

certa rotatividade nos cargos de gestão ao longo do processo de pesquisa e que os novos gestores 

foram convidados a integrar o estudo. Um exemplo disso é o próprio NASF que teve alteração 

na coordenação, mas a nova gestora foi convidada e aceitou e passou a participar da pesquisa. 

As reuniões do coletivo tiveram início em agosto de 2016, antes mesmo da submissão do 

projeto de pesquisa ao Comitê de Ética, a fim de que o próprio projeto pudesse ser discutido 

entre os participantes. Nesse sentido, o grupo operacional da pesquisa apresentou um desenho 

inicial de pesquisa que foi sendo reelaborado a partir das discussões realizadas junto aos 
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participantes do coletivo ampliado. O grupo operacional foi o responsável por executar as 

atividades da pesquisa e atuar no planejamento inicial e na organização das atividades da 

pesquisa e análise preliminar dos dados produzidos.  

As reuniões do coletivo acontecem a cada dois meses em espaços variados, a primeira foi 

na UFMG, a segunda na PUC-MG e a partir da terceira foram realizadas em diferentes espaços 

da SMSA. A escolha por realizar as reuniões em espaços da SMSA se deu com o intuito de 

facilitar a participação dos trabalhadores que compõem o coletivo ampliado.  

No geral, as reuniões são iniciadas com a apresentação da pauta proposta pelo grupo 

operacional e os participantes são convidados a acrescentarem outros itens de interesse à pauta. 

A cada encontro é retomada a composição do coletivo ampliado para acompanhamento das 

presenças e ausências, muitas vezes justificadas, mudanças de profissionais ou gestores 

participantes e avaliação de novos convites. São dados os informes de atividades que ocorreram 

entre uma reunião e outra, além de notícias sobre o andamento da pesquisa, como participação 

no Fórum de Saúde Mental de um dos distritos participantes da pesquisa ou notícias sobre 

situação de financiamento da pesquisa ou submissão a editais. Em seguida entra-se na pauta 

principal da reunião que poderia ser a elaboração do projeto, a entrada em campo, o 

planejamento da produção de dados ou a análise dos dados. 

O CA é, nesse contexto, uma instância de caráter heterogêneo, colegiada e deliberativa, 

uma vez que as decisões da pesquisa são discutidas nesse âmbito, como, por exemplo, as várias 

formulações e mudanças que foram feitas no próprio projeto de pesquisa durante as reuniões. 

A medida em que a pesquisa ia avançando apresentava-se o processo de produção dos dados, 

como por exemplo, ao longo das observações participantes eram apresentados os dados de 

quantas haviam sido realizadas e mesmo os arranjos temáticos analíticos com base na literatura, 

a fim de que a análise prosseguisse junto aos participantes. 

Os membros do coletivo auxiliaram no processo de entrada em campo, definição de 

critérios de participação e também no processo de realização dos grupos de reflexão em campo. 

Foi imprescindível a ajuda das referências técnicas de cada distrito no convite aos profissionais 

do NASF para participarem de tais grupos. Os membros do CA se responsabilizaram por 

conseguir os locais para realização dos grupos, para que ocorressem em espaços de fácil acesso 

aos trabalhadores e durante as reuniões também sugeriram questões que poderiam a serem 

formuladas aos participantes.  

Após a organização inicial dos dados da pesquisa também houve uma apresentação para 

o CA, que realizou um primeiro estranhamento daquilo que foi produzido. Essa abordagem 
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metodológica busca incluir na análise a diversidade de percepções dos sujeitos envolvidos no 

processo de investigação e suas demandas concretas, além possibilitar que os sujeitos tenham 

um maior “grau de apropriação” dos aspectos estudados (Paulon et al, 2015).   

 

6.4 Produção de dados 

 

Belo Horizonte está dividida em nove distritos sanitários e a presente pesquisa aconteceu 

em dois deles. A pesquisa foi planejada de modo que participassem três EqSF de UBS diferentes 

em cada distrito, totalizando seis EqSF e também as equipes de NASF apoiadoras dessas 

equipes. Os sujeitos participantes da pesquisa foram: médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e ACS (EqSF); profissionais do NASF de diferentes categorias; atual 

coordenadora do NASF e ex-coordenadora do NASF, que atuava no momento da implantação 

dos núcleos em Belo Horizonte. A produção de dados se deu por meio de observações 

participantes, grupos de reflexão e entrevistas. 

A observação participante aconteceu no intuito de identificar as práticas técnico-

pedagógicas do apoio matricial e entender as facilidades e dificuldades na execução dessas 

práticas no NASF. As observações foram realizadas a partir das reuniões de matriciamento, por 

as considerarmos a situação ideal para conhecer a estruturação e o funcionamento das atividades 

de apoio matricial e das práticas técnico-pedagógicas. A partir dessas reuniões, as atividades 

programadas pelas equipes que fossem consideradas potencialmente pedagógicas, tais como 

atendimentos ou visitas domiciliares compartilhadas, também poderiam ser observados.  

Para conhecer as concepções e expectativas dos profissionais das EqSF e NASF sobre a 

dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial, foram utilizados grupos de reflexão 

inspirados em grupos focais. A escolha por grupos de reflexão se deu em consonância com o 

referencial metodológico da pesquisa, considerando-se que a pesquisa-intervenção privilegia 

os espaços de reflexão e produção de conhecimento de forma menos estruturada. Levamos para 

os participantes, situações que consideramos como analisadoras, provenientes das observações 

e de trechos retirados da literatura, para que pudessem ser analisadas de modo coletivo, 

possibilitando a análise da instituição.  

 Aquilo que é produzido no grupo vai além da soma de pontos de vista, sentimentos e 

opiniões dos participantes. O grupo possibilita a produção de dados que provavelmente não se 

daria fora do grupo. Como nos grupos focais, essa técnica de produção de dados, “por sua 

fundamentação na discursividade e interação, inscreve-se na tradição dialética, pressupondo a 

construção de conhecimento em espaços de intersubjetividade” (Kind, 2004, p.134). 
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Esperávamos que a partir dos grupos de reflexão fosse possível o aparecimento de analisadores, 

permitindo que aspectos não explícitos da instituição viessem à tona.  

Conduzimos um grupo com médicos e enfermeiros em um distrito, um grupo com ACS 

e técnicos de enfermagem em outro distrito e um grupo com apoiadores de ambos distritos. A 

princípio, os profissionais convidados seriam os mesmos que participaram das observações. 

Entretanto, considerando-se a rotatividade de profissionais nas UBS/NASF e eventuais 

desfalques de profissionais nas equipes observadas, optou-se por convidar profissionais de 

outras equipes daquele mesmo distrito, a fim de compor um número razoável de participantes 

no grupo de reflexão. As eventuais perguntas de relance (Apêndice A) pretenderam abordar o 

aspecto técnico-pedagógico do apoio por meio das possíveis transformações ocorridas nas 

equipes a partir do encontro entre elas no âmbito do matriciamento.  

Foi realizada, também, entrevista semiestruturada com a pessoa que estava na 

coordenação do NASF na época de sua implantação em Belo Horizonte. O objetivo da 

entrevista foi resgatar a história do NASF, abordando elementos presentes em sua fundação 

institucional. Também foi entrevistada a atual coordenadora, que atua no NASF desde sua 

fundação em Belo Horizonte. Nesse sentido, foi possível ter um outro ponto de vista sobre a 

história do NASF, além de possibilitar entender questões referentes ao funcionamento atual da 

estratégia no município.   

As entrevistas foram utilizadas como fonte de consulta, não tendo sido empregada 

nenhuma forma de análise sistemática do seu conteúdo. Incluído no roteiro semiestruturado das 

entrevistas (Apêndice B) estava a demanda de que as entrevistadas pudessem comentar alguns 

trechos dos grupos de reflexão realizados com os trabalhadores, mantendo o devido sigilo em 

relação aos participantes dos grupos, com o intuito de também inserir suas considerações na 

análise dos dados produzidos nesses grupos.  

Os grupos de reflexão e as entrevistas foram registrados em gravador digital, mediante 

consentimento expresso dos participantes e assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). O material gravado foi transcrito e utilizado apenas para a pesquisa, 

resguardando a identidade dos participantes. Os arquivos serão conservados por um período de 

cinco anos, sendo destruídos posteriormente. O conteúdo transcrito foi enviado aos 

participantes da pesquisa para que indicassem qualquer retificação, possibilitando que 

pudessem discordar sobre o uso do material na pesquisa. 
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O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) – CAAE: 71332917.3.0000.5149 e pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte MG 

– CAAE: 71332917.3.3001.5140. 

 

6.5 Processo de análise dos dados 

 

Após as observações os dados foram organizados e apresentados ao coletivo ampliado, 

para que em alguma medida a análise pudesse ser conjunta, o mesmo foi feito em relação aos 

grupos de reflexão. Situações consideradas analisadoras que aconteceram durante as 

observações foram levadas para o grupo de reflexão, a fim de que o grupo pudesse realizar uma 

análise da situação. Foram levadas para as entrevistas com as gestoras situações das 

observações e dos grupos de reflexão. Os dados produzidos em uma etapa da pesquisa foram 

levados para outras etapas, para que os sujeitos participantes pudessem contribuir com a análise 

daqueles dados.  

Além disso, muitas das situações observadas e dos relatos abordados nas reuniões de 

coletivo foram reconhecidas pelos seus membros como comuns em suas práticas de trabalho, 

de modo que a pesquisa estava identificando questões recorrentes no cotidiano desses 

profissionais.  

As análises realizadas nas reuniões de coletivo foram incluídas nos resultados, dialogando 

com a análise temática produzida. Essas reuniões eram registradas pelo grupo operacional em 

atas e, posteriormente, enviadas para o CA para alguma correção ou acréscimo. As atas, 

portanto, se tornaram fonte de consulta para esta pesquisa. Também foram acrescentadas à 

análise as produções coletivas obtidas por meio da restituição final, ocorrida nos fóruns de 

saúde mental realizados nos distritos. Foram convidados os participantes das observações e dos 

grupos de reflexão, além de profissionais do NASF, da SM, da EqSF e interessados. Esse tipo 

de estratégia, amplia a participação dos sujeitos, incluindo pessoas que ainda não haviam 

participado, mas que possuem interesse no tema, o que  

reforça a função sócio-política da pesquisa, operando discussões, debates e transformações do campo da 

Saúde ao mesmo tempo em que vai produzindo um novo conhecimento de cada realidade específica que 

pode ser, então, considerado não apenas para produção acadêmica, mas também como um momento 

significativo para articulação de redes. (Paulon et al, 2015, p. 147) 

     

Há, portanto, uma ampliação do debate produzido pela pesquisa no território, dando maior 

visibilidade às produções realizadas pelo estudo e a troca de conhecimentos entre os sujeitos, 

envolvidos direta ou indiretamente na pesquisa.  
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A análise dos dados dos grupos de reflexão e das observações aconteceu, também, por 

meio da análise temática, método que envolve a identificação, análise e atribuição de 

padrões/temas repetidos de significado a um conjunto de dados. O tema capta algo importante 

sobre os dados em relação à questão de pesquisa e representa algum nível de resposta ou 

significado padronizado dentro do conjunto de dados (Braun & Clarke, 2006).  

Os temas ou padrões podem ser identificados em uma das duas formas: indutiva (ou 

ascendente); teórica (ou dedutiva ou descente). Uma abordagem indutiva significa que os temas 

identificados estão fortemente ligados aos dados em si e os temas identificados podem ter pouca 

relação com a pergunta específica feita aos participantes da pesquisa. A análise dedutiva, por 

sua vez, é conduzida pelo interesse teórico ou analítico do pesquisador na área, sendo mais 

explicitamente orientada pelo analista. Como se verá adiante, nesta pesquisa utilizamos as 

formas dedutiva e indutiva para identificação dos temas nas observações participantes e grupos 

de reflexão, respectivamente. 

 A análise temática é construída em seis fases. Fase 1: é feita uma imersão nos dados por 

meio de leitura repetida e ativa dos dados, buscando significados e padrões. Fase 2: são 

produzidos códigos iniciais a partir dos dados e esses códigos identificam características dos 

dados que parecem interessantes para o analista. Fase 3: a análise se dará a nível dos temas, 

envolvendo a classificação dos diferentes códigos em temas potenciais. Fase 4: é feito o 

refinamento dos possíveis temas levantados na etapa anterior. Fase 5: define-se e aprimora-se 

ainda mais os temas da análise e analisa-se os dados dentro deles. Fase 6: análise final e a 

redação do relatório (Braun & Clarke, 2006). 

A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa. Este capítulo sobre o método 

apresentou alguns elementos previstos para facilitarem a produção de dados, enquanto que no 

próximo capítulo estão as informações referentes a como se deram os processos. Com o intuito 

de contextualização, apresentaremos a política e o processo de trabalho do NASF em Belo 

Horizonte, por meio de documentos municipais, entrevistas e um levantamento bibliográfico. 

Na sequência, a maneira como foi feita a escolha dos distritos sanitários e dos participantes da 

pesquisa e o processo de organização, análise e discussão dos dados.  Cabe destacar que ao 

apresentar dos dados dos grupos de reflexão também faremos uso das informações das 

observações participantes, em alguma medida confrontando esses dados, a partir da 

triangulação metodológica, o que contribui para a qualidade na pesquisa qualitativa (Flick, 

2009). 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 O NASF em Belo Horizonte 

 

Neste tópico será abordado a história do NASF de Belo Horizonte desde sua implantação 

até o momento atual. Para tanto, foram utilizados documentos oficiais do município, 

publicações sobre o tema e duas entrevistas, uma com a pessoa que foi coordenadora do NASF 

durante sua implantação (entrevistada 1) e outra com a coordenadora atual do NASF 

(entrevistada 2). Além disso, serão mencionados os estudos sobre o NASF já realizados em 

Belo Horizonte.  

Em 2005 teve início em Belo Horizonte a implantação dos Núcleos de Apoio à 

Reabilitação (NAR), antecedendo a criação do NASF em âmbito nacional.  A criação do NAR 

iniciou-se em apenas um distrito sanitário, Barreiro, escolhido em razão de seu alto índice 

populacional e grande distância geográfica dos serviços de reabilitação ofertados pelo 

município. Na época o distrito possuía 20 UBS e 76 EqSF, para atender uma população de 

266.194 habitantes. No ano seguinte, o NAR chegou a se estender para outro distrito sanitário 

(Norte) do município (Coimbra et al., 2010).  

A composição das equipes foi amplamente discutida e “o objetivo era construir uma 

proposta diferenciada e ampliada da reabilitação que deslocasse a visão profissional do 

atendimento individual e biológico para a perspectiva do coletivo/social” (Coimbra et al., 2010, 

p.432). O NAR tinha como objetivo inserir ações de reabilitação na APS, proporcionando aos 

usuários acesso a intervenções de promoção, prevenção e reabilitação (Azevedo, 2012). 

A primeira equipe era composta por: quatro fisioterapeutas, quatro terapeutas 

ocupacionais, dois fonoaudiólogos, dois nutricionistas, dois psicólogos e dois assistentes 

sociais. A proposta inicial era que esta equipe apoiasse as 76 EqSF do distrito, mas 

posteriormente ela foi dividida em equipes menores, denominadas polos de atuações, para que 

cada uma delas desse apoio a um menor número de UBS e de equipes, consequentemente 

(Coimbra et al., 2010). 

O NAR foi inspirado na perspectiva do AM. Assim, a capacitação das equipes para a 

assistência em reabilitação previa o atendimento aos usuários por meio da responsabilização 

compartilhada dos casos acompanhados (Coimbra et al., 2010). As equipes de NAR tinham 

reuniões periódicas com as EqSF, sendo “espaço privilegiado de participação e construção 

coletiva do caso e de educação permanente” (Coimbra et al., 2010, p. 436). De acordo com a 

atual coordenadora do NASF, que atua na estratégia desde a implantação do NAR como 
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apoiadora, a experiência da Saúde Mental em BH foi uma inspiração para a organização do 

trabalho do NAR. Nesse sentido, tentou-se desenhar uma lógica semelhante à lógica da Saúde 

Mental, que já trabalhava de forma bem-sucedida com o apoio matricial.  

A atual coordenadora relatou que no início das atividades do NAR, não se lembra do 

termo apoio matricial ser utilizado e estudado, mas entende que a lógica do trabalho que 

realizavam era consonante com o apoio. As reuniões entre equipes nem mesmo eram chamadas 

reuniões de matriciamento. A equipe de apoio participava das reuniões de equipe que eram 

realizadas pela EqSF, aproveitando o espaço já existente de encontro entre os membros da 

equipe. A coordenadora relatou que “sinceramente, eu não lembro do início a gente chamar 

aquilo ali de reunião de matriciamento. Eu acho que isso se deu em um segundo momento, 

depois, talvez, que a gente assentou mais nesse lugar” (Entrevistada 2). 

Ainda durante a entrevista, foi mencionado também pela coordenadora que o NAR 

possuía uma sede nos dois distritos em que ele passou a existir. A sede contribuía de forma 

positiva para o processo de trabalho, pois os profissionais se encontravam muito e a equipe era 

muito coesa. Isso não impedia que houvesse proximidade com as EqSF. Alguns profissionais 

optavam, inclusive, por atender na UBS e, no caso das visitas domiciliares, o carro de visita 

saía da sede do NAR e passava na UBS para pegar os profissionais da EqSF. Para a 

coordenadora, essa separação que existia entre as UBS e a equipe de apoio,  

tem sentido histórico, naquela época era importante fazer dessa forma, teve sentido, teve significado e foi 

importante para a nossa construção. Claro que tem uns resquícios dessa época que hoje, talvez, nos 

dificulte em alguma coisa. Então, hoje a gente tem alguns gerentes que, talvez, ainda tenham uma 

dificuldade de dar conta desse processo do NASF, porque um gestor local, de certa forma, [era] um pouco 

mais separado. (Entrevistada 2) 

 

Naquela época a coordenação do NAR era feita por um coordenador regional específico 

e não pelo gerente da UBS como acontece atualmente. Com o tempo, esse coordenador se 

tornou a Referência Técnica da estratégia no distrito, havendo uma mudança em suas 

atribuições.  

De acordo com a ex-coordenadora, a primeira entrevistada, a proposta do NAR de BH 

estava em sintonia com o MS:  

o ministério se inspirou um pouco no modelo anterior que a gente tinha de equipe multiprofissional mesmo 

com o foco na reabilitação e quando ele trouxe a política, a política estava muito próxima daquilo que a 

gente acreditava, que a gente desejava para o nosso. (Entrevistada 1) 

 

Foi apenas em 2008, com a publicação da portaria do NASF, que a proposta se expandiu 

para todo o município. Na época, a SMSA considerou a proposta de atuação do NAR 

semelhante à do NASF pois, além de não ser porta de entrada do sistema, atuava segundo a 

lógica do apoio matricial, em equipes compostas por diversas categorias profissionais, atuando 
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com responsabilização compartilhada pelos casos, discussão e elaboração de planos 

terapêuticos com as EqSF. A SMSA decidiu, então, ampliar, por meio do NASF, a experiência 

do NAR para o restante do município, integrando ações de promoção à saúde e de assistência 

farmacêutica (Coimbra et al., 2010). Cada distrito dividiu o território em polos, a partir da 

quantidade de equipes das UBS e proximidade geográfica (Belo Horizonte, 2010). 

A publicação “NASF BH: competências e ações”, elaborada pela SMSA (2010) aborda a 

organização do NASF como apoio matricial. Nela, são apresentadas as duas dimensões do 

apoio, atribuindo as atividades referentes a cada uma delas.  

Fonte: Belo Horizonte, 2010, p. 32. 

 

Para a implantação do NASF, segundo a ex-coordenadora, foi feito um estudo 

epidemiológico de cada território, para definir as categorias profissionais que fariam parte da 

estratégia. A gestão no nível central escolheu os eixos prioritários da portaria 154 de 2008 

(Brasil, 2008) que seriam aplicados no município, considerando as ofertas já existentes na APS. 

Além disso, na “implantação do NASF em BH teve um trabalho muito grande do Nível Central 

[refere-se à administração] em identificar quais profissionais já existiam daquelas categorias 

profissionais lá na AP e que pudessem ser incluídos nas equipes” (Entrevistada 1). 

Em Belo Horizonte, o NASF chamava-se inicialmente NASF-R, sendo a última letra 

indicativo de que se tratava de uma atuação voltada para a reabilitação. Apenas em 2010 os 

núcleos começaram a ser identificados como NASF, quando passaram a incorporar eixos além 

da reabilitação, como a assistência farmacêutica e a promoção da saúde (Penido et al, 2018). 

Segundo Azevedo (2012), “a dimensão da ‘reabilitação’, singular na experiência municipal e 

estratégica nos jogos políticos da gestão do NASF foi suprimida como palavra, mas continua a 

organizar boa parte da agenda assistencial dos Núcleos” (p.91). Dessa forma, ainda hoje a 

atuação do NASF em Belo Horizonte tem forte influência da reabilitação. 

No que se refere à relação do município com a política de âmbito nacional, a ex-

coordenadora considera que 
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progressivamente o Ministério da Saúde foi identificando que o desenho do NASF para o país, ele tinha 

uma diversidade muito grande e ele não estava sendo efetivo em muitos lugares, principalmente nos 

municípios pequenos. O NASF pelos territórios que ele percorria eram muito grandes e que assim talvez 

aquele modelo, daquele jeito, talvez ele comportasse outras formas de fazer e aí o ministério foi mudando 

um pouco também essa maneira de direcionar. Ele reconheceu que o desenho do número de equipes de 

saúde da família por NASF [...] estava muito grande para alcançar aquele objetivo, ele foi entendendo 

também as dificuldades e a gente caminhou muito junto, era quase que assim o superparceiro o tempo 

inteiro [...] com as equipes do Ministério da Saúde, nos últimos [...] três para quatro anos isso mudou um 

pouco. (Entrevistada 1) 

 

O objetivo geral do NASF no município, segundo documento produzido pela SMSA 

(Belo Horizonte, 2010) é implementar ações de promoção, prevenção de doenças e agravos e 

reabilitação, com a finalidade de ampliar a abrangência das ações e resolubilidade, para 

melhorar e/ou manter as condições de saúde da população. O NASF no município possui dois 

eixos de trabalho: assistência ao usuário e educação permanente em saúde. O processo de 

trabalho do NASF é realizado por meio do apoio matricial, “que tem na essência atividades 

clínicas (individuais e coletivas) e pedagógicas” (Belo Horizonte, 2010, p. 49). 

Sobre o momento atual do NASF a ex-coordenadora relata que  

hoje eu percebo profissionais muito resistentes com o técnico-pedagógico, muitos profissionais sem o 

entendimento dessa contribuição, que é uma construção contínua dessa formação, gente eu vejo 

possibilidade [...] daquela reunião de apoio matricial, dele ter um tempinho mínimo às vezes você leva lá 

alguma orientação, você lê junto com a equipe e discute, lê junto, por exemplo quando a gente teve [...] o 

aumento de casos de Zika, então assim, a gente tem profissional de reabilitação lá pertinho da EqSF, o 

que a gente consegue entender desse contexto? o que a gente consegue discutir? (Entrevistada 1) 

 

Há certa diferença de posicionamento entre a ex-coordenadora e a coordenadora atual em 

relação à formação e institucionalização de algumas práticas. Para a ex-coordenadora 

o perfil dos profissionais mudou, cada vez mais eu percebo um profissional do SUS muito voltado para 

preservar os seus direitos como trabalhador, um profissional que coloca muitas barreiras para tudo aquilo 

que não está legalmente definido, você fala assim [como se dirigisse a fala a um psicólogo do NASF]: ‘você 

poderia atender?’ você não vai sair daqui do seu território, nós temos uma situação grave de uma pessoa 

que está numa situação de fragilidade e não tem psicólogo aqui [refere-se a uma UBS coberta por outro 

polo de NASF situado no mesmo distrito sanitário], será que por algum momento você poderia participar 

para conversar com a equipe de saúde da família para apoiá-los para ajudá-los nisso a entender essa 

situação assim numa situação pontual?! ‘não eu não posso, porque isso [...] aqui não é o meu papel’ [como 

se o psicólogo respondesse desta maneira] (Entrevistada 1) 

 

Para a ex-coordenadora o profissional usaria alguma portaria ou alguma legislação para 

justificar sua recusa frente a algumas demandas. Segundo a ex-coordenadora, o profissional 

está mais voltado para seus direitos e não para seus deveres. Entretanto, em alguns casos poderia 

haver algo relacionado ao perfil do profissional, em ser mais aberto a auxiliar o outro, para além 

daquilo que é estabelecido formalmente como seu trabalho.  

A coordenadora atual, por sua vez, relata ser necessário maior institucionalização das 

ações, pois onde o institucional não atua, aquilo que é pessoal se coloca. 
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eu acho que uma questão institucional que vai ter que se colocar de forma mais clara, porque onde o 

institucional não se coloca, o pessoal coloca. O que que a gente já viu o profissional falar assim, da Equipe 

de Saúde da Família, ‘eu gosto mais do psicólogo dessa equipe, então eu prefiro referenciar o caso para 

essa equipe’. Mas não é pelo gostar, não é pelo pessoal. É pelo escopo de trabalho, escopo de oferta. 

(Entrevistada 2) 

 

Nesse sentido, o que a ex-coordenadora defende é que os profissionais usam o que é 

institucionalizado para garantirem seus direitos, o que delimita o escopo de ações do 

profissional. No entanto, a atual coordenadora acredita que uma maior institucionalização seria 

melhor para evitar que a dimensão pessoal definisse o trabalho. Defende que elencar as 

atribuições básicas dos profissionais faria com que atuassem de acordo com o que lhes é 

demandado.  

A institucionalização tem suas nuances. Por um lado, a política e a técnica, da 

territorialização em saúde institui territórios de atuação dos serviços (Faria, 2013), delimitando 

a população adscrita de uma EqSF e de um polo de NASF. Por outro lado, considerando a 

diversidade entre os territórios, bem como a estrutura física e a variedade e número de 

profissionais, por exemplo, poderia ser demandada uma atuação não prevista naquilo que está 

instituído para o trabalho dos profissionais. Muitas vezes as necessidades em saúde e as próprias 

demandas da gestão confrontam os protocolos instituídos e produzem dilemas nos profissionais 

da saúde, que se veem entre o prescrito e o demandado. 

Em relação aos estudos realizados em Belo Horizonte sobre o NASF, realizamos um 

levantamento dessas pesquisas e foram identificados seis trabalhos, localizados a partir da base 

de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

Na BVS foram usados os termos “NASF” AND “Belo Horizonte”, com filtros de artigo e texto 

completo disponível, resultando em quatro estudos, sendo um deles retirado por estar repetido. 

Não houve nenhuma limitação em relação às datas das publicações. Os estudos recuperados 

nessa pesquisa não foram incluídos na revisão bibliográfica descrita no capitulo 4 desta 

dissertação, por não se enquadrarem nos critérios estabelecidos para aquela revisão. Nessa nova 

busca, o objetivo foi conhecer os estudos realizados em Belo Horizonte sobre o NASF. Nesse 

contexto, na busca realizada BDTD foram usados os termos “NASF” AND “Belo Horizonte, 

sem uso de nenhum filtro e foram recuperadas 3 dissertações. 

A seguir os estudos recuperados (Quadro 2), sendo elas três dissertações e três artigos: 

 

 

Autores Título Publicação Ano 
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Araújo Análise exploratória dos indicadores de resultado 

dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família 

(NASF): a experiência de Belo Horizonte 

Dissertação 2014 

Gomes et al PET Saúde/saúde mental–crack, álcool e outras 

drogas: pesquisa diagnóstica com profissionais do 

CERSAM-AD Pampulha e da atenção básica da 

Regional Norte 

Rev. méd. Minas 

Gerais 

2014 

Azevedo e Kind Psicologia nos núcleos de apoio à saúde da 

família em Belo Horizonte 

Psicologia: ciência e 

profissão 

2013 

Reis et al Perfil de atendimento de um Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família na área de reabilitação, 

Município de Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, Brasil, 2009 

Epidemiologia e 

Serviços de Saúde 

2012 

Azevedo Núcleos de Apoio à Saúde da Família: o processo 

de implantação em Belo Horizonte 

Dissertação 2012 

Santos Competências dos Profissionais de Saúde nas 

Práticas Educativas em Diabetes Tipo 2 na 

Atenção Primária à Saúde.  

Dissertação  2011 

Quadro 2 – Artigos selecionados nas bases: BVS e BDTD. 

 

 Apresentaremos uma descrição sucinta das pesquisas que integraram este levantamento 

e em seguida a forma como estes estudos abordaram ou não a dimensão técnico-pedagógica do 

apoio matricial realizado pelo NASF em Belo Horizonte. 

Em sua dissertação, por meio de uma pesquisa avaliativa, Araújo (2014) buscou analisar 

aspectos da tríade Estrutura, Processo e Resultados que atravessam a operacionalização das 

ações realizadas pelo NASF. Participaram do estudo dois NASF e suas respectivas EqSF. 

Foram analisadas fichas referentes à população atendida, registros de reuniões e entrevistas com 

gerentes de UBS, profissionais do NASF, EqSF e usuários. Concluiu-se que a efetivação dos 

objetivos propostos para o NASF estava prejudicada pelas fragilidades encontradas, como a 

estrutura física e a falta de espaços nas agendas para o encontro entre equipes, sendo necessário 

o fortalecimento do NASF junto à APS. 

No estudo de Gomes et al (2014) são apresentados dados colhidos em pesquisa realizada 

junto aos profissionais do NASF da Regional Norte e do Centro de Referência em Saúde Mental 

– Álcool e Drogas (CERSAM-AD). Buscou-se compreender as concepções sobre o uso e os 

problemas relacionados ao abuso e dependência de drogas. Participaram da pesquisa 208 

profissionais e a coleta de dados se deu por meio de aplicação de questionários estruturados e 
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grupo focal.  Os resultados indicaram que as concepções apresentadas pelos participantes sobre 

drogas variam entre posturas conservadoras e emancipatórias. 

Reis et al (2012) buscou descrever o perfil dos atendimentos realizados pelo NASF na 

área de reabilitação da Regional Barreiro em Belo Horizonte no período de janeiro a julho de 

2009. Os dados foram coletados por meio de prontuários e fichas de atendimento do NASF, 

chegando a um total de 453 atendimentos de 179 usuários. Foram predominantes os 

atendimentos de mulheres, idosos e indivíduos com problemas osteomusculares e neurológicos. 

Concluiu-se, a partir desse perfil de atendimentos do NASF, que os núcleos contribuíram para 

a continuidade do cuidado, na área da reabilitação. 

Na pesquisa desenvolvida por Azevedo e Kind (2013) buscou-se conhecer a atuação dos 

psicólogos nos NASF, acompanhando o processo de implantação da estratégia. Foram 

realizadas revisão de literatura, análise de documentos governamentais e entrevistas com sete 

psicólogas do NASF. Segundo as autoras as práticas da área da psicologia estão sendo 

construídas em campo pelas equipes. Diálogos são produzidos entre os diversos profissionais 

envolvidos e a própria população, representando diversos saberes. Conclui-se que diversas 

concepções e práticas em saúde compõe os diálogos e debates. 

Azevedo (2012) buscou problematizar, em sua dissertação, o processo de implantação do 

NASF em Belo Horizonte. Foram realizadas análise de documentos governamentais, 

entrevistas com gestores, grupo focal com profissionais e observação participante. O NASF do 

município se integrou à Política de Reabilitação no SUS-BH, enfatizando ações de promoção à 

saúde, reabilitação e inclusão social. Concluiu-se que a proposta do NASF ainda não está 

consolidada, havendo um processo dinâmico que se desenvolve e modifica os elementos que 

constituem a política do NASF em Belo Horizonte. 

Santos (2011) buscou compreender as competências dos profissionais de saúde nas ações 

educativas relacionadas ao diabetes tipo 2 na APS. Partiu-se do entendimento de competência 

como constituída por conhecimento, habilidade e atitude. O estudo foi realizado com 

trabalhadores da EqSF e do NASF, de quatro UBS em Belo Horizonte, no ano de 2010. 

Participaram das entrevistas e do grupo focal dez profissionais de saúde e a análise dos dados 

se deu por meio de análise de conteúdo. Os participantes relataram dificuldades no 

planejamento, coordenação e avaliação das práticas. Foram identificadas, pelos profissionais, 

habilidades necessárias: comunicação, necessidade de adequação da linguagem, fluência e 

uniformidade da informação dentro da equipe. Além disso, foram consideradas como 

determinantes para efetividade das práticas educativas as atitudes como: acolhimento, 
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criatividade e flexibilidade. Concluiu-se que é importante que haja capacitações, educação 

permanente e fortalecimento do trabalho em equipe, estabelecendo estratégias de promoção, 

prevenção e controle da doença. 

Após a síntese dos estudos acima citados, buscou-se identificar nesses trabalhos se a 

dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial é mencionada ou não, e quando mencionada 

como isso se dá.  

No estudo desenvolvido por Santos (2011) o apoio matricial não é citado na dissertação, 

ainda que esse seja o organizador do trabalho dos profissionais do NASF. Mesmo o apoio não 

sendo mencionado, assim como sua dimensão técnico-pedagógica, os participantes da pesquisa 

falaram sobre a importância da EqSF estar presente durante a condução dos grupos sobre 

diabetes. Compartilhar conhecimentos é considerado pelos participantes como competência 

profissional necessária para a prática educativa em diabetes. Os participantes também 

mencionaram que é necessário que o conhecimento seja repassado entre os profissionais e que 

ocorra treinamento para aqueles que não tem domínio sobre o assunto, como auxiliares e 

técnicos, de modo que esses possam participar das atividades coletivas contribuindo na 

condução do grupo.  

Segundo a autora, quando os profissionais estabelecem uma comunicação franca, 

respeitam as diferenças e se unem em busca do bem comum, o trabalho em equipe ocorre de 

modo efetivo e podem acontecer mudanças no que determina o processo saúde-doença. Assim, 

a partir das práticas educativas é possível que os profissionais se unam, trazendo resultados 

positivos para os usuários, o que melhora o controle da doença e gera satisfação aos 

profissionais (Santos, 2011).  

O estudo de Gomes et al (2014) se dá no contexto do Programa de Educação pelo 

Trabalho para Saúde (PET Saúde) e não menciona o apoio matricial nem a relação entre equipes 

(NASF e EqSF). O foco do estudo está nas concepções dos profissionais sobre uso, abuso e 

dependência de drogas. Entretanto, ao fim do artigo é mencionado que o grupo tutorial do PET 

procura, juntamente com os profissionais, conhecer e discutir as possibilidades de atuação nesse 

campo, frente à realidade do uso de álcool e outras drogas. São realizados encontros com leitura 

crítica da política sobre drogas, buscando “contribuir e ampliar a realidade atual do serviço, de 

forma que se reflita sobre as dimensões ética e política das ações e intervenções voltadas para 

a realidade crack, álcool e outras drogas” (Gomes et al, 2014, p.55). Nesse sentido, propiciando 

a formação em serviço dos trabalhadores da rede e dos bolsistas do programa PET. Não é 
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mencionado quais categorias profissionais fazem parte dessa atividade e se envolve o 

compartilhamento de saber entre as equipes (NASF e EqSF). 

Reis et al (2012), realizaram um levantamento dos atendimentos feitos pelo NASF e não 

abordaram o apoio matricial e nem a relação entre as equipes de apoiadores e de apoiados. Nele 

são quantificados os atendimentos feitos no consultório e em visitas domiciliares. Foi 

mencionado que há atendimentos multiprofissionais, majoritariamente visitas domiciliares, sem 

especificar as categorias profissionais participantes, não ficando claro se são apenas do NASF 

ou se a EqSF também participa de forma conjunta.  

As atividades de grupo, como os de promoção da saúde, não foram abordadas nesse 

estudo, de modo que não é possível saber se envolvem ambas equipes. Nos atendimentos 

multiprofissionais há um maior alcance dos objetivos do atendimento, o que não ocorre nos 

atendimentos individuais. Segundo os autores “esse achado demonstra que o esforço de 

confluência dos vários saberes no atendimento pode resultar em uma expressão de integralidade 

do cuidado e de maior resolubilidade dos serviços” (Reis et al, 2012, p.672). Consideram, ainda, 

que os apoiadores devem problematizar juntamente com as EqSF e usuários os determinantes 

do processo saúde-doença, assim como os múltiplos fatores que resultam no adoecimento e 

morte em diferentes faixas etárias. Desse modo, apesar do artigo não falar explicitamente da 

dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial, fala da potência do atendimento 

compartilhado e da necessidade de discussões com a EqSF, que são elementos constituintes 

dessa dimensão do apoio.  

No artigo de Azevedo e Kind (2013), o apoio matricial é abordado sucintamente e a 

dimensão técnico-pedagógica do apoio não é mencionada. Foi relatado que há reuniões 

semanais de equipe em que ocorrem discussões aprofundadas e são planejadas ações conjuntas, 

mas não fica claro se nessas reuniões participam apenas profissionais do NASF ou se também 

da EqSF. Segundo as autoras, as entrevistadas mencionam que visitas domiciliares e atividades 

coletivas são conduzidas e planejadas por pelo menos dois profissionais de distintas formações, 

porém não mencionam de qual equipe fazem parte.  

De acordo com as autoras, “o fato de diferentes profissionais de distintas formações se 

aglutinarem em torno de um plano terapêutico que todos devem compreender melhor é um 

grande ganho” (Azevedo & Kind, 2013, p.528). Em relação às visitas domiciliares cita-se que 

há participação das ACS, sendo esse o único momento no artigo em que a EqSF é mencionada 

em uma atividade junto ao NASF. Segundo as autoras as entrevistadas relataram que diante da 

ausência de formação prévia para a prática de apoiador, a participação delas na condução de 
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grupos está sendo aprimorada. Aprendem com colegas e estudos no seu local de trabalho, de 

modo que essa formação continuada em serviço é um novo investimento por parte dos 

profissionais (Azevedo & Kind, 2013). 

Araújo (2014) aborda o apoio matricial em seu estudo e conceitua sua dimensão técnico-

pedagógica. Segundo a autora, as agendas da EqSF e do NASF não coincidem para a realização 

das reuniões de matriciamento. Os casos complexos ainda não são priorizados pelas equipes, o 

que demandaria discussões mais aprofundadas. A autora considera que o tempo de reunião é 

usado para passar casos e fazer devolutivas, garantindo o agendamento de atendimentos para 

cada apoiador.  

No que se refere às duas dimensões do apoio, Araújo (2014) relata ser esperado que elas 

se misturem em diferentes ocasiões. A dimensão assistencial poderia impulsionar a 

operacionalização e o conceito da educação permanente, por meio de atendimento conjunto e 

discussão de temas demandados pelo NASF ou pela EqSF.  Segundo a autora 

a aposta no apoio matricial como ferramenta de trabalho é fazer com que os profissionais deixem de tomar 

decisões sobre diagnósticos e intervenções terapêuticas de maneira solitária e passem a fazer isso em grupo, 

de forma a aumentar a corresponsabilização das equipes e dos usuários sobre o processo saúde-doença e 

garantir a integralidade do cuidado. (Araújo, 2014, p.79). 

 

Em seu estudo (Araújo, 2014) foram identificadas dificuldades, como a disponibilidade 

de agenda para a realização das atividades técnico-pedagógicas tais como atendimentos 

compartilhados, ações de educação permanente, discussão de casos e atividades coletivas. 

Na pesquisa de Azevedo (2012) aborda-se o conceito de apoio matricial e a dimensão 

técnico-pedagógica do apoio é mencionada, embora não definida ou explorada. Segundo a 

autora ainda há uma dificuldade em entender os modos de cuidado e atenção que são propostos 

pela APS. Desse modo, havia uma expectativa por parte da EqSF de que o NASF realizasse 

atendimento clínico individual com foco na enfermidade. Entretanto, uma das participantes da 

pesquisa acredita que atualmente a EqSF entende o NASF como aliado e parceiro, contribuindo 

com novos conhecimentos (Azevedo, 2012). 

A partir dos estudos recuperados foi possível perceber que questões referentes à dimensão 

técnico-pedagógica do apoio apareceram nas pesquisas mencionadas, ainda que não tenham 

sido exploradas pelos autores. Pode-se concluir, a partir desses estudos, que os trabalhadores 

têm uma expectativa principalmente assistencial em relação ao apoio e que há dificuldades na 

realização de atividades compartilhadas entre EqSF e NASF. Ao concluirmos esse 

levantamento, constatamos que apesar de já terem sido realizados estudos sobre o NASF em 

Belo Horizonte, nenhum deles teve como foco a dimensão técnico-pedagógica do apoio 
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matricial. Assim, acredita-se que a presente pesquisa pode apresentar uma problematização 

inédita no município. 

A seguir serão apresentados os dados referentes às observações participantes: a escolha 

dos participantes da pesquisa, a produção e a organização dos dados.  

 

7.2 Observações participantes 

 

7.2.1 Escolha dos participantes das observações 

 

A escolha dos distritos sanitários participantes da pesquisa aconteceu nas reuniões do 

coletivo ampliado. Na definição dos distritos, os trabalhadores e gestores da rede tiveram maior 

protagonismo do que o grupo operacional da pesquisa, que se concentrou principalmente na 

tarefa de não permitir que fosse excedido o número de dois distritos, dado o limite de tempo da 

pesquisa.   

O critério que prevaleceu foi o de contraste entre os distritos escolhidos. Optou-se um 

distrito, onde o NASF funciona muito bem e a SM nem tanto e por outro distrito onde o 

contrário acontece. A escolha, também observou a diferença entre os distritos, uma vez que o 

Distrito Pampulha é considerado de baixo risco, enquanto o Distrito Barreiro possui grande 

dependência do SUS. Essas informações sobre os distritos foram fornecidas pelos participantes 

do Coletivo Ampliado da pesquisa.  

Durante as reuniões do coletivo foram definidos, ainda, o número de observações 

participantes e os critérios de escolha dos participantes. Os critérios foram: disponibilidade e 

interesse da EqSF de participar da pesquisa e pelo menos seis meses de prática matricial.  

O coletivo deliberou que a indicação das UBS para participação na pesquisa seria decidida 

na reunião distrital de gerentes, em que participam os gerentes das UBS. O conjunto de gerentes, 

que fazem a mediação entre o distrito e as unidades, faria a escolha. Desse modo, a decisão 

poderia garantir o interesse dos gerentes na própria adesão e colaborar para o desenvolvimento 

da pesquisa em determinada unidade. Os gerentes também poderiam usar outros critérios de 

escolha além daqueles pré-estabelecidos, desde que fossem explicitados e os demais 

participantes da reunião de distrito estivessem de acordo.  

O projeto de pesquisa foi apresentado durante essas reuniões nos distritos Barreiro e 

Pampulha. O propósito era escolher as UBS, para posteriormente escolher as equipes. Na 

reunião realizada em um dos distritos uma referência técnica sugeriu a participação de UBS 

com características diferentes, como número de equipes vinculadas e polos de pertencimento. 
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Foi aberto espaço para que os gerentes pudessem manifestar interesse em participar da pesquisa. 

A escolha foi feita a partir do diálogo entre os gerentes, que tentaram escolher uma EqSF por 

polo de NASF e um conjunto de equipes que contasse com a maior diversidade possível de 

psiquiatras da SM.  

Na reunião de gerentes realizada do outro distrito, a diretora acrescentou outros critérios 

de escolha das UBS: unidades que não abrigassem outros projetos de pesquisa e que não 

tivessem previsão de mudança de profissionais no NASF. A partir desses critérios, a referência 

técnica de SM sugeriu algumas unidades, os respectivos gerentes se mostraram interessados e 

aceitaram receber a pesquisa. Entretanto, durante o processo de escolha das unidades os 

gerentes das UBS se manifestaram pouco e não dialogaram entre si para decidir ou questionar 

as falas da diretora do distrito e da referência técnica. Nessa reunião, as escolhas giraram em 

torno das unidades cujos processos de trabalho apresentavam problemas, como uma aposta, por 

parte da gestão, de que a pesquisa iria gerar uma qualificação para essas equipes. No geral, as 

diretoras de distrito se posicionaram bastante em relação à pesquisa e à escolha das unidades.  

Depois da definição das UBS participantes, o projeto foi apresentado em reuniões de 

colegiado gestor de cada unidade escolhida, a fim de definir a EqSF participante. O colegiado 

gestor das UBS costuma contar com representantes de todas as EqSF. O processo de escolha da 

EqSF foi semelhante ao das UBS. Apresentamos o projeto e esperávamos que as pessoas 

pudessem se dispor a participar. As gerentes das unidades defenderam a importância da 

pesquisa, razão pela qual se disponibilizaram a receber a pesquisa em suas respectivas unidades.  

Em três UBS a escolha da EqSF se deu a partir da indicação da gerente, cada uma 

justificando suas motivações para tal indicação, como sendo equipes completas, com 

profissionais efetivos, sem previsão de mudança de profissional e com maior demanda no 

matriciamento. Em duas UBS os profissionais presentes na reunião se voluntariaram a 

participar e, não tendo outras equipes interessadas, as equipes desses profissionais foram 

escolhidas. Por fim, em uma das unidades, em que não houve voluntários, a gerente considerou 

que seria mais democrático que a escolha fosse feita por sorteio e a EqSF sorteada aceitou 

participar da pesquisa. Em geral, pode-se dizer que a decisão sobre a participação na pesquisa 

ficou em grande parte a cargo das gerentes e dos médicos.  

 

7.2.2 Situações observadas e análise das observações 

 

Na primeira etapa de produção de dados foram observadas 18 situações de encontro entre 

EqSF e NASF nas 6 UBS participantes (3 UBS em cada distrito). As observações aconteceram 
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de novembro de 2017 a março de 2018 e foram realizadas a partir das reuniões de 

matriciamento, que segundo o Caderno de Atenção Básica, nº 39 (Brasil, 2014), esses encontros 

entre NASF e EqSF devem ocorrer mensalmente com duração de duas horas. Ainda segundo a 

publicação do MS, as reuniões acontecem por meio de discussão de casos ou temas entre os 

profissionais de ambas equipes, resultando em um diagnóstico de necessidades e do 

levantamento e planejamento de ações, que são desenvolvidas buscando atender as demandas 

do melhor modo possível. Além disso, a partir do que foi pactuado é feito um movimento de 

monitoramento dos resultados que foram alcançados e a continuidade dessa articulação, com 

as novas situações que se apresentem a EqSF (Brasil, 2014). 

As reuniões são, portanto, um espaço para conhecer a estruturação e o funcionamento das 

atividades de apoio matricial e das práticas técnico-pedagógicas. A partir dessas reuniões, as 

atividades programadas pelas equipes que fossem consideradas potencialmente pedagógicas, 

tais como atendimentos ou visitas domiciliares compartilhadas, também poderiam ser 

observadas.  

Foram realizadas 3 observações em cada EqSF, 9 em cada distrito, totalizando 18 

situações observadas. Quanto ao tipo de situação observada, foram 17 reuniões de 

matriciamento e uma atividade compartilhada de grupo. Embora tenha acontecido apenas uma 

observação fora do espaço das reuniões, foram agendadas duas outras observações de situações 

compartilhadas, mas elas não aconteceram. A primeira foi uma visita domiciliar, cancelada pelo 

apoiador e a segunda um atendimento compartilhado em que os usuários faltaram. Somando-se 

a isso, a mudança nos polos de NASF, ocorrida durante o período de observações, pode ter 

influenciado a falta de situações possíveis de serem observadas fora da reunião de 

matriciamento, pois geralmente na reunião anterior à mudança e na primeira reunião após a 

mudança foram feitas poucas marcações de visitas domiciliares e atendimentos compartilhados. 

Por fim, marcações de ações compartilhadas que eventualmente tenham acontecido na terceira 

observação não foram acompanhadas por ultrapassar o número de observações estabelecido.  

Ocorreu, em janeiro de 2018, um processo denominado pelos gestores e profissionais 

como “ampliação” do NASF, que consistiu na adequação do número de EqSF por polo de 

NASF, de acordo com portaria (Brasil, 2012). Antes, havia equipes de NASF que cobriam mais 

de 12 EqSF e, com a mudança passaram a cobrir menos equipes, entre 5 a 9, de acordo com a 

referida portaria. Para viabilizar essa mudança, foi necessária a contratação de novos 

profissionais para cobrir as vagas de NASF que ficaram descobertas pela diminuição de equipes 

sob responsabilidade dos profissionais em exercício. Entretanto, os novos profissionais foram 
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contratados com carga horária de 20 horas, diferentemente dos profissionais em exercício, que 

em sua grande maioria trabalhavam em esquema de 40 horas. Se com essa mudança os 

profissionais passaram a cobrir um número menor de EqSF, por outro, os profissionais 

ingressantes no NASF dispunham de carga horária mais restrita, o que dificultou a conciliação 

de agendas para encontros entre NASF e EqSF e, consequentemente, o apoio matricial.  

As observações participantes aconteceram em situações formais, ou seja, as planejadas 

previamente entre os profissionais nas reuniões de matriciamento. Dessa forma, não foram 

observadas situações informais de encontro entre NASF e EqSF, como os momentos em que 

um profissional procura outro, fora do contexto da reunião de matriciamento, para esclarecer 

alguma dúvida ou planejar alguma ação. Por exemplo, um médico poderia buscar um 

farmacêutico para perguntar sobre a combinação de diferentes medicações, enquanto o 

farmacêutico realiza suas atividades na farmácia. Dessa forma, esse é um limite a se considerar 

na presente pesquisa.  

Para realizar as observações, havia a presença de dois observadores, um deles era fixo e 

o outro variava entre os membros do grupo operacional da pesquisa. Cada observador produzia 

um relato escrito da observação realizada, em seguida confrontavam os relatos produzidos e 

elaboravam, em conjunto, um relato que contemplasse a perspectiva de ambos sobre a situação 

observada, o qual foi posteriormente analisado.  

Também foi proposto como instrumento de registro das situações observadas um diário 

de pesquisa coletivo para anotações durante a observação. Esse diário era um caderno único 

aberto para todos os participantes presentes na situação observada, para que pudessem anotar 

nele o que quisessem: opiniões, sentimentos, ideias, entre outros. Porém, nenhum participante 

fez anotações. Consideramos que a proposta do diário de pesquisa pode não ter funcionado pelo 

contato incipiente e curto entre os pesquisadores e os profissionais, considerando que em cada 

EqSF esses encontros só se deram por três vezes e com intervalos de pelo menos um mês entre 

eles.  

Para a análise preliminar dos relatos finais, produzidos a partir das observações, foi 

realizado um cruzamento dessas análises com discussões a fim de chegar aos resultados, o que 

contou com a presença de integrantes do grupo operacional da pesquisa. Foram extraídos dos 

relatos os elementos que fariam parte da análise, que foi feita de forma dedutiva, de acordo com 

categorias teóricas, como se verá adiante. Foi preenchida uma ficha para cada relato de 

observação e na sequência, discutido em conjunto cada uma das fichas. Posteriormente, essa 



62 

 

análise era apresentada ao coletivo ampliado da pesquisa, para que também pudessem contribuir 

com a análise e suas contribuições estão incorporadas neste relato.  

De acordo com Melo e Miranda (2018) considerando que o apoio matricial abrange a 

ação de amparar o outro e ao mesmo tempo facilitar seu movimento, o apoio se fundamenta no 

compartilhamento de saberes e responsabilidades pelos casos. Nesse sentido, o 

compartilhamento de saberes e responsabilidades foram usados como norteadores da análise 

das observações. Trata-se, portanto, de uma análise dedutiva fundamentada em categorias, 

extraídas da literatura, que nos informam sobre a dimensão técnico-pedagógica do apoio 

matricial. Para isso foram elaboradas algumas questões norteadoras da análise, são elas: Há 

compartilhamento de saberes entre os diversos atores? Se sim, como isso acontece? Se não, 

como isso acontece? Há responsabilização pelos casos entre os diversos atores? Se sim, como 

isso acontece? Se não, como isso acontece?  

Como compartilhamento de saber, para esta pesquisa foram consideradas as situações em 

que o apoiador pode agregar recursos de saber que aumentem a capacidade de resolver 

problemas de saúde, sendo uma oferta do núcleo especializado de um profissional ao campo 

interdisciplinar de outro (Campos et al, 2014). Considerou-se os compartilhamentos de saber 

ocorridos tanto por parte dos apoiadores quando por parte dos apoiados. Buscou-se, então, 

identificar a discussão de temas, casos ou intervenções com transferência ou construção de 

conhecimento como forma de educação permanente.  

 O apoio pedagógico, na visão de Bispo Júnior e Moreira (2017) deve se dar do NASF 

para as EqSF e o contrário, pressuposto do qual também compartilhamos. Além disso, compete 

ao NASF realizar ações de Educação Permanente em Saúde (EPS), com o objetivo de contribuir 

para o aumento da capacidade de cuidado das EqSF, compartilhando “saberes e práticas para a 

resolução de problemas e o manejo de situações complexas e desafiadoras. Cabe ao NASF, 

inclusive, compartilhar ações [...] de forma cooperativa e horizontal” (Bispo Júnior & Moreira, 

2017, p.9).  

Já a responsabilização pelos casos seria identificada nos momentos em que a equipe de 

referência toma para si o acompanhamento do paciente conhecendo, na singularidade, o modo 

de viver do sujeito e sua história de vida, colocando-se como corresponsável pelo tratamento 

(Campos et al, 2014). Assim, rompe-se com os excessos de encaminhamento e produz-se 

corresponsabilização, “de modo que o encaminhamento preserve o vínculo e possa ser feito 

com outra lógica: a do diálogo entre os serviços e os profissionais” (Campos et al, 2014, p. 

989).  
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Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 39 (Brasil, 2014) “é importante que os 

profissionais compreendam o conjunto de necessidades dos usuários e estejam dispostos a 

compartilhar o cuidado, nos diferentes modos em que isto pode ocorrer” (p. 83). A partir dessa 

categoria, responsabilização, buscou-se identificar os compartilhamentos das discussões e 

intervenções de cuidado aos usuários, salientando momentos em que EqSF e NASF assumem 

cada um suas responsabilidades: um como equipe de referência e outro como apoio. A 

corresponsabilização também envolve o usuário, entretanto grande parte das situações 

observadas dizem respeito à relação entre profissionais, pois apenas uma das observações 

aconteceu em atividade de grupo, de modo que apenas nela é possível identificar questões 

referentes a corresponsabilização diretamente com o usuário. 

 

7.2.3 Compartilhamento de saber  

 

Neste tópico serão abordados os momentos em que houve ou não o compartilhamento de 

saberes entre os profissionais e as equipes (NASF e EqSF).  

O apoio matricial busca criar e impulsionar espaços para uma comunicação ativa e 

compartilhamento de saberes entre os profissionais. A aposta no apoio matricial encontrar-se 

na troca de saberes entre profissionais e equipes, na procura de ofertas de serviços e ações com 

potencial para modificar de modo positivo os problemas de saúde (Oliveira, 2010). O 

compartilhamento de saber relaciona-se com os conceitos de Campos (2003) de núcleo e campo 

de saberes. O núcleo corresponde a uma aglutinação de práticas e saberes que compõem 

determinada identidade profissional e disciplinar. O campo, por sua vez, corresponde aos 

limites imprecisos em que cada profissão e disciplina procurariam em outras o apoio necessário 

para o cumprimento de seus afazeres teóricos e práticos. Esses elementos seriam    

interinfluentes e mutantes, de modo que não seria possível identificar precisamente os limites 

entre um e outro (Campos, 2003). 

Nas observações, o compartilhamento aconteceu partindo de diferentes origens: de NASF 

para EqSF; de EqSF para NASF; entre os membros de uma mesma equipe. Esse achado condiz 

com a proposta de que o apoio aconteça a partir de uma lógica de troca multidirecional, em que 

ensinar e aprender constituem um duplo ganho aos seus participantes (Oliveira, 2010). Tal 

resultado converge, também, com o encontrado no estudo de Castro, Nigro e Campos (2018) 

em que houve uma relação de troca envolvendo os profissionais de ambas equipes, resultando 

em um duplo ganho entre os sujeitos envolvidos no processo (aprender e ensinar).   
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 Nas situações em que ocorreu compartilhamento de saber do NASF para EqSF, em 

algumas esse compartilhamento acontecia de forma espontânea, ou seja, o apoiador explicava 

algo referente ao seu núcleo de saber sem que outros profissionais fizessem uma pergunta 

específica. Um exemplo desse tipo de compartilhamento se deu quando uma nutricionista 

explicou para a EqSF os tipos de dieta para usuários com sonda nasogástrica, abordando as 

diferenças entre a dieta industrial e a semiartesanal, inclusive mencionando dados de pesquisas 

sobre o tema.  

De acordo com Melo e Miranda (2018), o apoio matricial baseia-se em práticas de 

colaborações, vivenciadas por sujeitos concretos e, para que a colaboração seja aceita, é preciso 

lidar com certa experiência de incompletude, de um “não saber-fazer”. Ao mesmo tempo, é 

preciso que aquele que oferece sua experiência, faça sua oferta de forma empática, com 

potencial de apropriação pelo outro, reconhecendo-se como quem também já foi necessitado e 

se reconheceu insuficiente (Melo & Miranda, 2018). 

Os apoiadores também compartilhavam saberes durante a discussão de algum caso, no 

sentido de ampliar os elementos presentes na discussão.  Como por exemplo, na discussão de 

um caso sobre o cuidador de uma senhora com Alzheimer. O psicólogo do NASF interveio 

propondo uma reflexão sobre a melhor forma de abordar o cuidador, que tinha dificuldades de 

seguir as orientações recebidas pelos profissionais. Nesse sentido, o apoiador procurou 

construir com o coletivo processos de escuta e análise de modo compartilhado, a partir de seu 

núcleo de conhecimento, de sua visão de mundo e de sua experiência (Oliveira, 2010). 

Havia também demanda por parte da EqSF de alguns esclarecimentos, como por exemplo, 

uma ACS perguntou para a fisioterapeuta o que é um edema e a apoiadora respondeu. 

Entretanto, nem sempre o apoiador respondia de uma forma que a dúvida era sanada, como em 

uma situação em que a enfermeira perguntou sobre os efeitos de um medicamento para a 

farmacêutica, que respondeu precisar da receita para dar a informação. Nesse caso, as 

profissionais envolvidas poderiam, por exemplo, ter marcado uma conversa para esclarecer esse 

tipo de dúvida, entretanto isso não aconteceu.  

Ainda que a resposta não pudesse ser dada naquele momento, a apoiadora poderia ter 

usado essa situação como motivadora para discutir sobre medicações, possibilitando uma 

aproximação entre as equipes e uma ampliação dos conhecimentos dos profissionais 

envolvidos. Esse tipo de situação, em que não há o esclarecimento da dúvida e nem uma 

proposta alternativa de posterior conversa, pode gerar um desestimulo na EqSF, que poderia 
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deixar de identificar no NASF a oportunidade de aprendizado, comprometendo, então, sua 

dimensão pedagógica.  

As dúvidas nem sempre diziam respeito a algum núcleo de saber dos profissionais 

apoiadores, podendo ser sobre algo mais geral ou específico da área de saúde, como uma ACS 

nova na EqSF que perguntou o que é NASF e uma apoiadora respondeu.  Considerando-se que 

o apoio tem sua materialização em relações vivas entre os profissionais de ambas equipes, é 

necessário que essas relações sejam construídas e sustentadas ao longo do tempo (Melo & 

Miranda, 2018).  

Ao entrar um novo profissional na EqSF observamos que os apoiadores nem sempre se 

apresentam, nem explicitam a proposta de atuação ou realizam as devidas pactuações. O que 

poderia ampliar a compreensão do trabalho realizado pelo NASF, evitando o entendimento de 

que se trata, apenas de uma equipe de especialistas que atua de forma assistencial na atenção 

básica.   

Em determinados momentos a motivação para fazer algumas perguntas era de cunho 

pessoal, como uma médica que perguntou ao psicólogo se há uma idade ideal para que as 

crianças possam começar a frequentar a escola. Tratava-se de uma demanda pessoal e o 

psicólogo respondeu. Cabe ressaltar que as explicações recebidas sobre as dúvidas pessoais 

também podem ser usadas no exercício profissional. Caso essa médica atendesse uma família 

que tivesse essa mesma dúvida, ela teria condições de orientá-los sobre a questão.  

De forma geral os profissionais buscavam esclarecer suas dúvidas, ainda que não fosse 

durante a reunião de matriciamento. Algumas questões apareciam antes ou após a reunião, em 

momentos mais “informais”. Por exemplo, ao final de uma reunião uma ACS perguntou para a 

fonoaudióloga uma dúvida sobre uma criança que fala em monossílabas e não palavras 

completas e a apoiadora respondeu à dúvida da ACS. A busca pelos apoiadores “fora” da 

reunião foi mais comum entre as ACS, que geralmente só se manifestam, durante as reuniões, 

quando são solicitadas, o que foi melhor abordado no item 7.3.4 sobre a participação dos ACS 

no matriciamento, desta dissertação.  

Houve situações em que o apoiador usou um vocabulário muito técnico sem esclarecer 

aos presentes sobre o que estava falando, por exemplo, quando um psicólogo usou os termos 

da Classificação Internacional de Doenças (CID) sem explica-los para os demais profissionais. 

Em outra situação, um psicólogo do NASF falou que o paciente sofria de ciclotimia. A 

nutricionista perguntou o que isso significava e ele a respondeu de forma ríspida. A atitude 

desse profissional foi usada como exemplo por uma ACS para justificar porque não fazia 
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perguntas durante as reuniões de matriciamento. A ACS disse ao observador que não costumava 

perguntar suas dúvidas aos outros profissionais porque eles “xingam”. Ela acrescentou dizendo: 

“você não viu o psicólogo, quando a nutricionista perguntou pra ele aquele dia?”.  

O modo como acontece a participação dos ACS nas reuniões de matriciamento pode ser 

um elemento analisador das relações nas reuniões. A busca por informações, por parte dos ACS, 

evidencia que há o interesse em compartilhamento de saberes e há uma preocupação em relação 

à responsabilização dos casos, mas isso não acontece durante a reunião. Nesse sentido, o 

matriciamento não tem se configurado como um espaço democrático de trocas, em que todos 

têm algo a ensinar e a aprender. Dessa forma, a dimensão técnico-pedagógica do apoio se 

mostra fragilizada. Não tivemos a oportunidade de observar qualquer problematização das 

relações e dos modos de trabalho instituídos que poderiam colaborar para certa segregação 

dessa categoria profissional, ACS, nos espaços coletivos.  

Observou-se que em uma das reuniões as ACS não eram chamadas para as discussões e 

nem era solicitado que contribuíssem com as informações sobre os casos. Como em uma 

situação em que uma fonoaudióloga reclamou da ausência dos usuários durante a visita 

domiciliar, questionando se o usuário havia sido informado da visita pela ACS, mas a apoiadora 

não tratou a questão com a ACS responsável, o que levou a enfermeira a responder pela ACS. 

Nas situações em que havia compartilhamento de saber partindo da EqSF para o NASF, 

a EqSF fornecia informações que auxiliava os apoiadores na condução de algum caso. Por 

exemplo, uma nutricionista perguntou se uma usuária que havia passado por uma cirurgia de 

apendicite poderia começar a realizar uma atividade física ou se não era recomendado e a 

médica respondeu. Para Oliveira (2010) no apoio matricial é essencial cultivar no cotidiano 

uma relação de respeito entre os saberes generalista e “superespecializado”, sendo legítimos 

saberes diferentes.  

O compartilhamento de saber também aconteceu entre os membros de uma mesma 

equipe, seja de NASF com NASF ou de EqSF com EqSF. Em uma reunião a médica explicou 

os parâmetros de medição da audição, após a enfermeira mencionar não entender os termos 

técnicos da área da fonoaudiologia. 

Na atividade de grupo observada também houve compartilhamento de saber dos 

profissionais para os usuários. Nessa atividade, o farmacêutico apresentou um vídeo como 

recurso para informar aos usuários sobre os diferentes tipos de diabetes, os sintomas e as 

consequências da não adesão ao tratamento. As atividades compartilhadas podem possibilitar a 

ampliação do olhar sobre as condições de saúde dos usuários e o aumento da capacidade de 
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intervenção de modo direto na resolutividade das questões, podendo nesse sentido existir um 

processo de educação permanente dos profissionais envolvidos (Castro, Nigro & Campos, 

2018). 

Entretanto, também aconteceu o não compartilhamento de saber na situação de grupo, 

quando um usuário mencionou usar um suco para o controle da glicemia, e o enfermeiro tentou 

mostrar ao usuário que essa não era a melhor forma de se cuidar. Enfermeiro, farmacêutico e 

médico discordaram da postura do usuário e desqualificaram as falas dele sobre o uso do suco 

como possibilidade complementar de cuidado para além da insulina. Porém, não justificaram 

porque aquela prática não iria funcionar, tendo feito uso exclusivo do argumento de autoridade, 

no sentido de que os profissionais estavam certos e o usuário errado, sem justificar os elementos 

que apoiavam o ponto de vista deles. Nesse sentido, a atividade é conduzida de forma 

prescritiva, direcionada para a mudança de comportamentos e hábitos por parte dos usuários. 

Há uma tendência de reprodução de um modo de educação em saúde tradicional, normatizada 

e vertical, que foca na mudança de atitudes e comportamentos, contrariando a perspectiva 

dialógica e participativa, que busca a autonomia e a transformações de saberes (Arce & 

Teixeira, 2018). 

Houve situações em que durante a discussão de um caso ou de um tema, o 

compartilhamento de saber aconteceu em diferentes direções (NASF para EqSF; NASF para 

NASF; EqSF para NASF) ao mesmo tempo, contando com a contribuição de diversos 

profissionais. Um exemplo disso foi uma situação em que a ACS perguntou sobre processo de 

recuperação de amputados e isso desencadeou uma série de perguntas sobre esse tema, 

envolvendo todos os presentes na reunião. Aconteceram perguntas direcionadas para 

fisioterapeuta pelas ACS e pelo farmacêutico e perguntas da fisioterapeuta para o médico. O 

momento da reunião de apoio foi utilizado como espaço para adquirir e trocar conhecimentos. 

Nesse sentido, houve uma troca de saberes e práticas desejável entre os profissionais, 

convergindo com a noção de que “os núcleos devem atuar sinergicamente articulados pelo 

campo, pelo interesse comum na melhora das condições do sujeito em questão e, ao mesmo 

tempo, na validação e na construção de novos saberes e práticas em saúde” (Oliveira, 2010, 

p.274). 

Em uma situação uma EqSF apresentou um novo caso para o NASF, os apoiadores 

fizeram algumas perguntas referentes ao caso, mas não explicaram o motivo da pergunta para 

a EqSF. A fonoaudióloga perguntou se a criança fazia contato visual, em uma suspeita de 

autismo, e a enfermeira não soube informar. Entretanto, a apoiadora não explicou o porquê da 
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pergunta, sendo que esse poderia ter sido um momento importante para explicar algumas 

características do autismo, possibilitando que a EqSF pudesse usar essas informações na 

identificação de outros casos.  

A ausência do compartilhamento de saberes, também aconteceu entre equipes em ambos 

sentidos e entre os membros de uma mesma equipe, da mesma forma como aconteceu nas 

situações em que houve compartilhamento de saber. Contudo, como algumas reuniões se 

resumiam à leitura dos encaminhamentos e não havia nenhum tipo de discussão sobre os casos, 

impossibilitou inclusive a identificação de momentos em que o compartilhamento de saber 

poderia ter acontecido.  

 

7.2.4 Responsabilização entre as equipes pelos casos  

 

Entende-se que a equipe de referência se conserva como a responsável pela condução dos 

casos de seu território, ainda que seja acionado algum tipo de apoio especializado. Além disso, 

a definição clara da responsabilidade do território e da população das equipes de apoio, ampliam 

as possibilidades de sucesso e impacto do apoio matricial (Oliveira, 2010). É importante que 

seja bem definida a responsabilidade pelo caso, que pode ser compartilhado por intermédio do 

cuidado conjunto (Oliveira & Campos, 2015).  

As gerentes de duas UBS participavam das reuniões de matriciamento e atuavam 

mediando as discussões. Quando o médico estava presente, era esse profissional que 

coordenava a reunião e em sua ausência a coordenação era feita por profissional da 

enfermagem. Em algumas situações um profissional do NASF também atuou juntamente com 

um integrante da EqSF na coordenação da reunião, o que se tornou mais comum após a 

redistribuição de EqSF por NASF. Isso pode ter acontecido porque depois dessa redistribuição 

nem todos os apoiadores participavam das reuniões, então seria necessário que alguém se 

responsabilizasse por receber os casos dos profissionais ausentes. Nesse sentido, seria uma 

adaptação no processo de trabalho em razão da ausência de alguns profissionais.  

Em metade das equipes observadas as Técnicas de Enfermagem (TE) não participavam 

das reuniões, enquanto que, em uma equipe a TE coordenou a reunião na ausência do médico 

e da enfermeira. É importante a participação de todos os profissionais no apoio matricial, o que 

se justifica pelo entendimento de que a corresponsabilização pelas demandas dos usuários é 

uma atribuição de todos os membros da equipe, o que favorece a qualificação do cuidado, a 

responsabilização e a troca de saberes (Oliveira et al, 2017). 
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Notou-se que na maioria das equipes observadas há conhecimento e apropriação da 

população adscrita por parte dos profissionais de ambas equipes. Nesse caso, ao ser mencionado 

o nome de um usuário os presentes já sabiam de quem se tratava, onde morava e qual era o 

contexto. Em uma equipe o médico possuía listas e planilhas detalhadas acerca dos seus 

usuários, em que constavam nome, idade e vínculos familiares, além dos tipos de atendimentos 

recebidos e encaminhamentos. Esse tipo de ação é importante para a construção de um modelo 

de atenção a saúde que tem como base a integralidade, buscando a efetivação das práticas de 

saúde no território (Nascimento, Arce & Souza, 2018). 

Em uma observação notou-se a manutenção do vínculo após o encaminhamento de uma 

usuária para atenção secundária, mostrando que os profissionais não se desresponsabilizaram 

ao realizar o encaminhamento. Nesse caso, a fisioterapeuta pediu informação ao médico e à 

ACS sobre como estava uma usuária. O médico e a fisioterapeuta apresentaram um histórico 

dessa usuária, em que os profissionais complementavam as informações um do outro. A usuária 

havia sido encaminhada pelo médico para a atenção secundária e os profissionais verificaram 

o prontuário eletrônico para saber como estava o acompanhamento dela. O encaminhamento 

para a atenção secundária não representou, nesse caso, uma desvinculação da EqSF.  

Muitas vezes os apoiadores presentes deram devolutivas dos casos atendidos ou da 

participação em alguma atividade. Alguns desses retornos eram com menor número de 

informações e se davam no sentido de saber se o usuário havia sido atendido ou não, e a 

continuidade ou não de determinado acompanhamento por parte do especialista. Entretanto, em 

algumas devolutivas os profissionais discutiam e pediam mais informações sobre o caso.  

Além disso, em uma situação a assistente social do NASF deu um retorno de sua 

participação na reunião do Programa Maior Cuidado, informando questões referentes ao 

programa, sendo que a médica aproveitou o momento para pedir alguns esclarecimentos e as 

dúvidas foram esclarecidas pela apoiadora. Ao fortalecer o vínculo entre os profissionais, adota-

se um objetivo comum e se institui a corresponsabilização, fazendo com que o NASF funcione 

como uma equipe ampliada (Castro, Nigro & Campos, 2018).  

Em algumas situações observadas ocorreram trocas de informações entre os profissionais 

sobre os usuários, com discussão dos casos. Isso poderia se dar a partir da apresentação de um 

caso que não era do conhecimento do profissional que iria atendê-lo, que contava com as 

informações dos demais profissionais. Em outros momentos, os casos foram amplamente 

discutidos e todos os profissionais colocaram seu ponto de vista e compartilham as informações 

sobre os casos. Também aconteceu de um apoiador solicitar informações sobre um usuário 
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ainda que não estava sendo acompanhado. Por exemplo, uma farmacêutica solicitou notícias 

sobre um usuário, pois percebeu que ele estava mais debilitado ao vê-lo na UBS.  

Os casos apresentados nas reuniões tendiam a serem direcionados ao profissional 

considerado “responsável” por aquele tipo de demanda. Em algumas reuniões os casos eram 

discutidos entre as equipes, independente da presença desse profissional, mas em outras 

situações a discussão não acontecia quando o “responsável” pelo caso estava ausente. Nesse 

caso, a demanda do usuário era anotada e o encaminhamento guardado pelos apoiadores para 

entregar ao profissional ausente em algum momento posterior. Essa perspectiva de atuação em 

que os casos são “encaminhados” para um “responsável”, que realiza suas ações de modo 

individual e não dialoga com a EqSF, se aproxima do que foi encontrado por Nascimento et al 

(2018), nela identificaram uma forma de atuação do NASF considerada como “assistencial-

curativista”, em que o apoio é usado como forma de acesso às especialidades. 

Um participante do coletivo ampliado relatou se incomodar com situações em que o caso 

é entendido como sendo atribuído apenas a uma determinada categoria profissional e, se essa 

não está presente, não se discute o caso. Considerou que quando o caso é de uma só categoria, 

foca-se em um só núcleo de saber, fragmentando o usuário. Defende que um caso de obesidade 

não necessariamente compete à nutricionista. Essa prática impossibilitaria a ampliação e a 

integralidade, faltando um posicionamento do profissional do NASF para repensar os modos 

de fazer em saúde. De acordo com Melo e Miranda (2018), dependendo da situação ou 

problema, a demanda pode ir para além das atribuições técnicas específicas da formação de 

uma categoria profissional, podendo ser mais importantes o vínculo, a escuta, a confiança, a 

disposição de mediar conflitos ou compartilhar responsabilidades. 

No geral, as reuniões de matriciamento consistiam em novos casos sendo apresentados 

pela EqSF e a equipe de apoio dando devolutivas dos casos atendidos. Entretanto ocorreram 

três situações em que os profissionais do NASF sugeriram que a EqSF atendesse algum caso 

para avaliar algum ponto específico e os profissionais da EqSF se mostraram disponíveis. Por 

exemplo, um médico realizou o agendamento de uma visita domiciliar a partir da indicação da 

fisioterapeuta, que havia notado que o usuário tinha emagrecido muito em pouco tempo. 

Em alguns momentos, diante da exposição do caso endereçado a um apoiador, outro 

apoiador se dispunha a atender o usuário, por entender que era uma demanda com a qual poderia 

contribuir. Por exemplo, a médica indicou avaliação e acompanhamento da nutricionista para 

determinado caso e a farmacêutica se disponibilizou a realizar atendimento compartilhado com 

a nutricionista, embora a demanda não tivesse direcionado a ela. A articulação entre os 
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diversificados saberes da equipe, entre os profissionais do NASF ou da EqSF, torna mais fácil 

a identificação e intervenção relacionada às demandas de saúde da população (Nascimento, 

Arce & Souza, 2018).  

O atendimento individual é a indicação mais frequente a partir da discussão de casos na 

reunião de matriciamento, mas para alguns casos foram propostas realizações de ações 

conjuntas entre apoiadores e apoiados, como visitas e atendimentos compartilhados ou 

atividades em grupo. Por exemplo, um farmacêutico e um enfermeiro propuseram um 

atendimento conjunto de dois jovens diabéticos para que os usuários pudessem trocar 

informações entre si. Essa pode ser considerada uma ação de corresponsabilização com 

potencialidade técnico-pedagógica, permitindo que o núcleo de saber do farmacêutico e do 

enfermeiro pudesse ser compartilhado, além da produção de conhecimento coletiva junto com 

os usuários. Nesse sentido, as atividades compartilhadas aconteciam de modo interativo, 

configurando-se como “fazer com”, e não “fazer pelo outro” (Castro, Nigro & Campos, 2018). 

Em uma reunião uma ACS avaliou que seria importante que o psicólogo fizesse uma 

visita domiciliar a determinado usuário, explicando sua demanda, e o apoiador agendou 

imediatamente o atendimento.  

Em alguns momentos os profissionais buscaram por encaminhamentos mais adequados à 

demanda do usuário. Em um caso referente a um usuário em acompanhamento pela reabilitação 

na Atenção Secundária, a enfermeira perguntou se o NASF poderia atuar de alguma forma, 

evitando que ele fosse encaminhado para um local mais distante, o que poderia resultar na não 

adesão ao tratamento pelo usuário. Desse modo, o encaminhamento do usuário aconteceria sem 

que houvesse uma desresponsabilização pelo caso, mas sim mantendo o vínculo. 

Por fim, em uma situação houve uma proposta de trabalho intersetorial por parte do 

NASF. A psicóloga, que estava recebendo muitos encaminhamentos para atendimento vindos 

de escolas e notando que muitos deles vinham das mesmas escolas, se propôs a visitá-las e 

conversar com os profissionais a fim de pensar possíveis intervenções (palestras/rodas de 

conversa). A atuação do NASF junto a outros serviços e profissionais é uma proposta de ação 

potente, pois a ação articulada possibilita a criação de redes vivas, partindo do pressuposto de 

que também operam redes informais na micropolítica do trabalho em saúde, sendo os 

trabalhadores agentes centrais na cotidiana construção de redes para o cuidado (Franco, 2006).  

Embora tenham sido citados acima situações de responsabilização, ocorreram também 

momentos em que isso não aconteceu. A desresponsabilização pelo usuário é um dos principais 

fatores que dificultam o apoio matricial (Castro & Campos, 2016). Ao longo das observações 
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foram identificadas diversas situações em que não houve uma responsabilização entre os 

profissionais pelos casos acompanhados. Em algumas reuniões os novos casos eram 

apresentados por meio da leitura dos encaminhamentos, as informações da leitura não eram 

complementadas e nem havia discussão sobre o que dizia o encaminhamento. A pactuação e a 

corresponsabilidade sobre os casos acontece por meio do diálogo, que é uma maneira de 

reorganizar a relação entre os profissionais das equipes, assim, sem diálogo dificilmente o apoio 

matricial terá possiblidade de acontecer (Nascimento et al, 2018).   

Nesses casos, um profissional da EqSF lia o encaminhamento e esse era aceito pelo 

apoiador considerado “responsável” por aquela demanda do usuário. Ao relatarmos essa 

situação para o coletivo ampliado de pesquisadores, eles questionaram o uso do termo 

“encaminhamento” uma vez que o apoio matricial não trabalha com essa lógica. Entretanto, 

esse foi o termo usado pelos profissionais nas observações. 

Quando se resumiam em “passar casos” com folhas de encaminhamentos sendo entregues 

aos “responsáveis, as reuniões tornavam-se um momento mais burocrático do que um lugar de 

encontro e trocas entre os profissionais. Assim, o principal dificultador da atuação do NASF, 

relaciona-se à predominância do modelo médico-assistencial, havendo resistência, por parte das 

EqSF e do NASF, à proposta não ambulatorial de atuação do NASF. Nesse sentido, o modo de 

trabalho produtivista focado em atendimento clínico-ambulatorial ainda prevalece na ESF, em 

lugar das ações de prevenção e promoção da saúde (Arce & Teixeira, 2018).  

Ao longo das observações não foram notadas situações em que houvesse algum tipo de 

conflito direto entre as equipes. No geral, quando os profissionais da EqSF entregavam folhas 

de encaminhamento para os apoiadores, sem fornecer nenhuma informação complementar dos 

casos, não havia por parte do NASF uma busca por informações complementares, os 

encaminhamentos eram aceitos e os atendimentos agendados. Da mesma forma, quando havia 

troca de informações entre as equipes e a relação acontecia de modo dialógico, não parecia que 

uma das equipes estava contrariada com a forma como a reunião acontecia.  

Não foi possível observar conflitos referentes ao modo de condução da reunião, não havia 

um movimento evidente de nenhuma das equipes para modificar a maneira como as discussões 

aconteciam. Não houve um “cabo de forças” como identificado no estudo de Klein e Oliveira 

(2017), onde a EqSF demandava atendimentos individuais do NASF, que entendia seu trabalho 

no âmbito de supervisões e capacitações, negando-se a aceitar a demanda clínica individual. No 

caso do presente estudo, nas observações não ocorreram situações em que os apoiadores 
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negaram-se realizar atendimentos, em prol de um trabalho voltado para “capacitação” das 

equipes ou ações compartilhadas. 

A valorização do saber técnico de forma inflexível pode resultar em “algo muito próximo 

aos processos instituídos que, por sua natureza, vão perdendo, pouco a pouco, o vigor e a 

potência de criação e invenção próprios da dimensão instituinte” (Castro, Nigro & Campos, 

2018, p.1124). A não observação de conflitos não significa sua ausência, as relações podem 

estar fragilizadas em algum nível, sem que isso apareça de modo claro na interação entre os 

sujeitos.  

A relação entre as equipes pode se dar mais no âmbito do instituído, reproduzindo modos 

de fazer que não correspondem à proposta do apoio e nem ao que alguns profissionais poderiam 

desejar realizar. Além disso, a ausência de discussão sobre as relações e os processos de 

trabalho pode fazer com que os sujeitos entendam a reunião como um momento burocrático, e 

não como oportunidade para troca de conhecimentos e construções conjuntas.  

De acordo com Melo e Miranda (2018) ao se inserir na APS, o NASF compartilha o 

trabalho com as EqSF, entretanto não faz parte delas. Para que o compartilhamento aconteça 

deve haver algum nível de inserção, mas ao mesmo tempo é necessário “guardar a externalidade 

necessária para questionar os movimentos instituídos e para colocá-los em análise” (Melo & 

Miranda, 2018, p.447). Para os autores, os apoiadores estariam na posição de “entre”, entre a 

EqSF e o território, entre a EqSF e a gestão e entre a EqSF e o usuário.  

Em relação a participação dos profissionais nas reuniões, geralmente estava ausente 

algum profissional da EqSF. Quanto à equipe de NASF, antes da redistribuição dos polos em 

BH a presença dos profissionais era assegurada pela liberação da agenda. Quando havia 

ausência era devido a férias ou licenças. Após a redistribuição do NASF, em alguns locais os 

profissionais dividiram sua atuação por turno (20 horas semanais), assim os que trabalham em 

turno diferente daquele em que acontece a reunião de matriciamento, não participavam dela. 

Ademais, foi relatada uma situação em que o profissional não possuía agenda liberada, pela 

gerência, para participar das reuniões de matriciamento, pois os gerentes decidiram que ela 

deveria realizar atendimentos no horário da reunião. 

Durante a apresentação desses dados para o coletivo ampliado de pesquisadores alguns 

pontuaram que os gerentes, muitas vezes, não entendem o apoio matricial e dizem que a 

participação nas reuniões de matriciamento não é importante. Além disso, foi dito que os 

gerentes podem não estar compreendendo e nem validando o momento da reunião entre as 

equipes. Em relação à participação do TE, consideraram que esse profissional atua no 
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atendimento dos casos agudos na UBS, tornando a disponibilidade deles ainda mais difícil, o 

que justificaria a ausência dessa categoria profissional nas reuniões de matriciamento.  

A contratação de profissionais com carga horária de 20 horas, no caso de BH, no contexto 

da redistribuição do NASF parece ter despotencializado as reuniões matriciais, ao menos no 

que se refere à presença de todos os apoiadores. Considerando-se tal reunião como espaço 

privilegiado de encontro entre equipes e profissionais, esse é um acontecimento que interfere 

diretamente na dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial, apesar dos possíveis 

benefícios quanto à disponibilidade de uma maior variedade de especialistas em um dado 

território. Trata-se, em última instância, do risco do NASF se render ao modelo de ambulatório 

de especialidades. 

Em algumas reuniões não houve devolutiva dos casos atendidos, atividades realizadas ou 

dos grupos conduzidos, por parte dos apoiadores. Em duas ocasiões, quando a devolutiva 

acontecia, os profissionais comunicavam a falta de um usuário na consulta, mas não 

questionavam ou problematizavam a razão desta falta, mesmo quando o número de usuários 

ausentes era muito alto. Um membro do coletivo ampliado apontou que é importante descobrir 

os motivos pelos quais o usuário se ausenta, alertando que o usuário pode ter se ausentado por 

não ter ficado sabendo da atividade agendada, faltando busca ativa.  

 Consideramos, ainda, como ausência de corresponsabilização a falta de informações 

sobre algum usuário para compartilhamento com a equipe, como por exemplo a Terapeuta 

Ocupacional (TO) perguntou sobre uma criança atendida pela EqSF e a equipe não tinha 

informações. Observou-se que o momento da reunião não foi aproveitado para troca de 

informações sobre o usuário, pois a EqSF não possuía informações sobre o caso para 

compartilhar com o NASF. Foi pontuado por um participante do coletivo ampliado que a EqSF 

deveria se preparar para as reuniões de matriciamento. Outro membro do coletivo disse que, 

infelizmente, não há discussão e nem planejamento para o matriciamento. 

 Em uma reunião notou-se falta de abertura de uma profissional para a discussão de um 

caso. Nessa situação, a farmacêutica e a ACS consideravam que o usuário havia apresentado 

uma piora e a opinião da médica foi contrária. A médica não aceitou repensar a situação do 

usuário ou dialogar com as outras profissionais, acabou não se discutindo acerca da piora ou 

possível estabilidade do caso. Dessa forma, as opiniões da farmacêutica e da ACS não foram 

acolhidas, não se buscou discutir o caso atualizando as condições de saúde e possíveis 

intervenções relacionadas ao caso. Esse tipo de situação pode acontecer devido ao frágil 
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reconhecimento das funções do matriciamento, que não estão tão consolidadas como no caso 

da ESF (Melo & Miranda, 2018). 

No geral, quando o profissional médico estava presente dava a impressão de se portar de 

forma hierarquicamente superior em relação às demais categorias profissionais, principalmente 

ACS. A hegemonia vigente do modelo assistencial com centralidade no profissional médico ou 

enfermeiro torna ainda mais necessário que o NASF atue de modo propositivo e flexível, 

apresentando sugestões que valorizem atividades com toda a equipe (Castro, Nigro & Campos, 

2018).   

Entretanto, foi observada uma situação em que a hierarquia acima considerada era 

reforçada pelo próprio NASF, que havia decidido que “encaminhamentos” para o NASF só 

poderiam ser feitos pelo profissional médico. Essa situação chegou a ser questionada pelos 

outros membros da EqSF, pois o médico não participava da reunião de matriciamento. Os 

apoiadores aceitaram que a enfermeira também fizesse encaminhamentos. Esse posicionamento 

inicial do NASF indica certa hierarquização nas relações e um formato de reunião mais 

engessado, em que para discutir um novo caso seria necessário um encaminhamento formal.  

Em relação ao número de novos casos apresentados nas reuniões matriciais, houve grande 

variação. Ainda que os encontros aconteçam apenas uma vez por mês em BH, em uma das 

reuniões foi apresentado somente um novo caso. A escolha de um único caso a ser discutido 

entre equipes poderia ser estratégica para o favorecimento de um aprofundamento que pudesse 

ser potencialmente pedagógico para os profissionais no futuro, mas não foi o que se verificou. 

Essa mesma equipe relatou um aumento no número de usuários atendidos em sua área, aumento 

que não se refletiu no quantitativo de casos discutidos nas reuniões de apoio. O Quadro 3 mostra 

o número de novos casos apresentados em cada situação de observação. 

 

EqSF Observação 1 Observação 2 Observação 3 

EqSF 1 3 7 Atividade de grupo 

EqSF 2 3 1 2 

EqSF 3 5 não registrado 6 

EqSF 4 5 4 3 

EqSF 5 8 8 4 

EqSF 6 2 10 12 

        Quadro 3 - Número de novos casos apresentados em cada reunião. 

 

Um participante do coletivo considerou que poderia haver duas possibilidades para essa 

questão: ou o matriciamento está sendo resolutivo, ou não está havendo compartilhamento de 

novos casos. Na hipótese do não compartilhamento dos casos poderia haver uma falta de 

entendimento por parte da EqSF do que é o apoio matricial e qual o potencial da equipe do 
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NASF para apoiá-los na resolução dos problemas de saúde da população. Nesse sentido, a 

corresponsabilização sanitária estaria comprometida. Entretanto, consideramos que não houve 

aprofundamento dessa observação com os participantes da pesquisa, seja no próprio período 

das observações ou nos grupos de reflexão, o que limita nossa análise da questão.  

Em três situações observadas notou-se certo preconceito por parte de alguns profissionais 

com os usuários, em duas dessas situações se tratava de usuários atendidos pela Saúde Mental. 

Quando as falas preconceituosas se davam nenhum outro profissional presente buscou intervir 

e refletir sobre o que havia sido dito pelo colega.  

Em uma dessas situações a enfermeira relatou o caso de uma usuária que pediu uma 

avaliação nutricional. Tratava-se de uma usuária atendida pela Equipes de Saúde Mental 

(EqSM) que apresentava muitas queixas e muitas demandas, segundo a enfermeira. A 

nutricionista considerou o caso complicado, uma vez que não se encaixava nos critérios para o 

atendimento individual, informando que não se dispõe a receber usuários de SM no grupo 

coordenado por ela. Segundo a profissional, esses usuários falam muito e demandam 

atendimento individual. Ela afirmou que realizaria o atendimento individual, mas seria apenas 

para “orientação e alta”. A nutricionista disse, ainda, que “usuários da psiquiatria não podem 

participar de grupo”, porque “atrapalha muito”. Estava presente o psicólogo do NASF nessa 

situação, que não fez nenhuma intervenção. Entretanto cabe questionar: intervir nesse tipo de 

concepção preconceituosa é função exclusiva da psicologia? 

Ainda que em Belo Horizonte as ações de saúde mental não façam parte do NASF de 

maneira formal e sistemática, por existirem equipes de SM, a formulação da estratégia pelo 

Ministério da Saúde prevê ações de saúde mental. Assim, o apoio matricial tem potencial para 

ampliar as articulações em saúde mental na APS, como dispositivo pedagógico e assistencial 

(Gurgel et al, 2017).  

Para Gurgel et al (2017) o apoio matricial é uma estratégia por meio da qual as EqSF 

podem ser capacitadas para o acompanhamento e o atendimento de usuários com transtorno 

mental, considerando que ocorre um prejuízo na integralidade do cuidado quando há um 

desconhecimento dos profissionais em relação a esses usuários. A recusa da integração dos 

usuários com transtornos mentais nas atividades de grupo pelos próprios profissionais do NASF 

evidencia uma fragilidade em tal proposta, pois caberia a esses profissionais auxiliarem as EqSF 

no cuidado desses usuários. Entretanto, se nem os apoiadores lidam com esses usuários, como 

poderiam eles aumentar a segurança da EqSF para lidar com esses casos? 
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Essa questão da SM mobilizou muitas discussões entre os participantes do coletivo 

ampliado. Ao ser relatado esse exemplo da não participação em grupo nutricional, um membro 

do coletivo considerou ser inacreditável escutar isso e completou dizendo que a 

desinstitucionalização “passa longe” dessa equipe. Argumentou, ainda, que isso é um 

preconceito absurdo e que deveria ter se ocorrido alguma manifestação. Outro participante 

também demonstrou sua preocupação por não ter acontecido intervenção de nenhum outro 

profissional, ou seja, alguém que interrogasse a fala da nutricionista. Foi questionado o motivo 

de não haver uma apropriação da discussão da SM no NASF, independentemente de ter algum 

profissional mais correlacionado à SM, como o psicólogo, para fazer uma intervenção 

pedagógica esclarecendo sobre preconceito e integralidade.  

Ocorreram situações em que se tornou evidente certa desarticulação entre a equipe do 

NASF e a EqSM. Por exemplo, na discussão sobre uma tentativa de autoextermínio, o psicólogo 

do NASF que acompanhava o caso disse que, pela referida tentativa, a responsabilidade sobre 

o usuário havia sido transferida para a EqSM e que a EqSF deveria fazer contato com aquela. 

Nesse caso, o psicólogo não se corresponsabilizou por um encaminhamento dentro da própria 

UBS.   

Nota-se certa dificuldade de definir a vinculação de um caso à EqSM ou ao NASF, muitas 

vezes por não haver um consenso em relação ao diagnóstico usado para distribuição de clientela 

(apenas psicóticos e neuróticos graves para a EqSM), podendo haver uma negação inicial de 

atendimento por ambas equipes, o que resultaria em encaminhamentos e reencaminhamentos 

entre elas. Nesse sentido, o critério de divisão dos usuários entre equipes demonstra fragilidades 

e pode variar de acordo com o profissional (Penido et al, 2018). 

Durante a redistribuição do NASF também ocorreram situações que se destacaram por 

afetar a corresponsabilização entre os profissionais. Como por exemplo, um psicólogo mudou 

de equipe e não deixou seu registro sistematizado com as informações sobre os atendimentos 

que realizou na UBS. Tal situação, dificultou o trabalho da psicóloga que entrou em seu lugar, 

ou seja, não houve uma troca de informações entre os profissionais.  

Um membro do coletivo ampliado relatou que o momento de mudança, apesar de 

complicado, não impossibilitou que isso fosse feito de forma responsável. Considerou que 

faltou uma gestão do encontro entre os profissionais que estão entrando e saindo. Outro 

participante do coletivo considerou que isso significa que as equipes não estão coesas, pois a 

equipe deveria se apropriar dos casos de modo que o caso pertencesse à equipe e não a um 

profissional em específico.  
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Na atividade de grupo foram observadas duas situações diretamente com os usuários em 

que poderia ter acontecido responsabilização do profissional com o usuário, o que não 

aconteceu. No grupo havia apenas um jovem, que foi acompanhado pela mãe.  Ele ficou mais 

calado e foi a mãe quem participou. Mesmo nos momentos em que se pedia a opinião de todos 

os participantes do grupo os profissionais perguntavam à mãe e desconsideravam o filho. A 

participação desse jovem não foi estimulada, no sentido de ajudá-lo a se entender como sujeito 

principal nos próprios cuidados de saúde, que estavam relegados à mãe, ali presente.  

Em outro momento do grupo um usuário relatou durante o grupo que diminuiu, por conta 

própria, a dosagem de insulina, por estar fazendo uso de um suco que controlaria a diabetes. O 

enfermeiro pareceu estar em desacordo com a atitude do usuário e disse que este usuário 

“inventou um chá”. Entretanto, os profissionais não agendaram nenhuma conversa com esse 

usuário para dialogar sobre a mudança na dose de medicação, mesmo sabendo que ela havia 

ocorrido.  

A partir das observações foi possível conhecer o funcionamento do apoio matricial 

realizado pelo NASF. O espaço privilegiado de encontro entre as equipes é a reunião de 

matriciamento, que nem sempre conta com a presença de todos os profissionais. Como limites, 

constatamos que as ações conjuntas combinadas para acontecer fora das reuniões foram poucas. 

Não foram realizadas observações em situações informais, nas quais poderiam ter trocas de 

saberes entre os profissionais. Aspectos não apreendidos ou aprofundados nas observações 

inspiraram questões para os grupos de reflexão, apresentados a seguir. Para dialogar com os 

dados produzidos nos grupos de reflexão, usaremos também os dados das observações 

participantes, apostando na triangulação metodológica que, segundo Flick (2009) contribui para 

a qualidade na pesquisa qualitativa. 

 

7.3 Grupos de reflexão 

 

7.3.1 Escolha dos participantes e análise dos dados 

      

Foram realizados no total 3 grupos de reflexão, sendo 2 com as EqSF, um composto por 

médicos e enfermeiros, no distrito Pampulha, e o outro com ACS e técnicos de enfermagem, 

no distrito Barreiro. O terceiro grupo de reflexão aconteceu com apoiadores do NASF, reunindo 

profissionais de ambos distritos. Os grupos de reflexão foram realizados em maio de 2018. A 

escolha por grupos homogêneos na EqSF se deu a partir das observações, quando notamos 

haver nas EqSF certa hierarquia que reduz os espaços de fala dos profissionais de nível médio. 
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A fim de não reproduzir aquilo que muitas vezes acontecia nas reuniões de matriciamento, que 

é a centralidade da fala em profissionais de nível superior, optou-se por realizar um grupo 

específico para ACS e TE. De toda forma, também já havíamos tido a oportunidade de conhecer 

a atuação conjunta desses profissionais nas observações participantes. Além disso, do ponto de 

vista metodológico, a escolha de fazer grupos com apenas algumas categorias em cada distrito 

é adequada, uma vez que não havia intenção de comparar os distritos. 

A proposta, a princípio, era realizar grupos da EqSF misturando profissionais de ambos 

distritos. Porém, os distritos sanitários participantes da pesquisa são distantes um do outro, o 

que impossibilitou encontrar um local de distância intermediária para participação de 

profissionais dos dois distritos da EqSF. Além disso, a liberação desses profissionais para 

participação nos grupos foi difícil, por impactar diretamente o atendimento à população. Desse 

modo, o ideal seria um local mais próximo do local de trabalho, diminuindo o tempo de ausência 

do profissional de suas atividades.  

 No que se refere ao grupo do NASF, considerou-se que seria mais fácil para eles se 

deslocarem para participar do grupo, pois já trabalham se deslocando. A decisão de reunir 

profissionais do NASF de ambos distritos levou em consideração a redistribuição do NASF, 

que diminuiu a quantidade de profissionais potencialmente participantes, uma vez que muitos 

tinham menos de 6 meses de prática de apoio. Além disso, muitos profissionais que 

participaram do início das observações foram para outras equipes e até mesmo outros distritos, 

dificultando a participação deles nos grupos. 

Nas reuniões do CA foi apresentada a proposta dos grupos de reflexão como técnica de 

produção de dados e discutidas possíveis questões a serem abordadas com os participantes. O 

grupo operacional da pesquisa sugeriu uma questão geradora ampla e introdutória, de forma a 

facilitar o aquecimento em torno do tema: “O que vocês pensam do matriciamento em Belo 

Horizonte?”. Nesse momento, foi pontuado por um membro do coletivo que normalmente as 

pessoas identificam o apoio matricial como sendo a própria reunião de matriciamento. Ele 

sugeriu que à pergunta fosse: “O que vocês pensam das práticas de matriciamento em BH?”. 

Sugeriu, ainda, que se a discussão ficasse somente em torno da reunião, poderia ser perguntado: 

“além das reuniões, quais outras práticas de matriciamento acontecem?”. Também foi sugerido 

que fosse perguntado: “o que tem de diferente e de comum entre as práticas de apoio matricial 

do NASF e de SM?”. 

Foi formulada coletivamente a questão: “A partir do matriciamento houve alguma 

mudança na sua prática profissional?”. Para entender como as pessoas se apropriam do apoio, 
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o coletivo sugeriu outra pergunta: “Você usa a experiência adquirida em alguma prática 

matricial em outras situações semelhantes?”. Foi sugerido que se usasse a palavra conhecimento 

no lugar de experiência e, por fim, mantiveram-se as duas palavras: “Você usa o conhecimento 

ou a experiência adquirida em alguma prática matricial em outras situações?”.  

Os convites para que os profissionais participassem dos grupos reflexão foram feitos pelo 

grupo operacional da pesquisa, CA, referências técnicas e pelos trabalhadores indicados por 

colegas ou gestores, desde que os critérios de inclusão fossem cumpridos: disponibilidade e 

interesse em participar; vínculo com um dos distritos sanitários participantes, preferencialmente 

com as equipes observadas; experiência em atividades matriciais no munícipio de Belo 

Horizonte há pelo menos 6 meses (parâmetro vivencial necessário). Os convites feitos pelo 

grupo operacional ocorreram pessoalmente ou por telefone e, a confirmação, por e-mail ou 

WhatsApp.  

No caso dos grupos da EqSF, a proposta era que apenas os profissionais das UBS 

observadas pudessem participar. Como não foi alcançado o número desejado de participantes, 

os convites se estenderam para trabalhadores de outras equipes, para além das observadas. No 

caso do NASF, o convite foi feito a todos os profissionais dos distritos participantes da pesquisa, 

desde que cumprissem os critérios de participação.  

No grupo de reflexão do NASF participaram 10 profissionais, 5 de cada distrito. As 

categorias profissionais foram variadas e apenas estiveram ausentes assistentes sociais e 

psicólogos. Um psicólogo havia confirmado presença no grupo, mas no dia não compareceu. 

Quanto ao assistente social, durante a restituição da pesquisa para um dos distritos a referência 

técnica do NASF comentou que esse profissional naquele distrito havia integrado o NASF 

apenas após a redistribuição. Dessa forma, não atendia o critério de 6 meses de atuação até a 

data do grupo de reflexão. O tempo de atuação como apoiador matricial variou de 7 meses a 10 

anos, ou seja, de profissionais recém-chegados a outros que atuam desde a implantação do 

NASF. A grande maioria dos profissionais trabalhava há muitos anos no NASF de BH (Quadro 

4).  

 

Categoria 

Profissional 
Unidade de lotação e 

Distrito Sanitário 
Tempo como 

apoiador matricial 

 Terapeuta 

Ocupacional 

UBS 1 / Pampulha  7 anos 

 Nutricionista  UBS 1 / Pampulha 10 anos 

 Farmacêutico UBS 2 / Pampulha  7 anos 

Nutricionista UBS 3 / Pampulha 6 anos  

 Fisioterapeuta UBS 4 / Pampulha 9 anos 

Fisioterapeuta UBS 5 / Barreiro 10 anos 
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Educador Físico UBS 6 / Barreiro 7 meses 

Fisioterapeuta UBS 7 / Barreiro  2 anos 

Farmacêutica  UBS 8 / Barreiro 5 anos 

Fonoaudiólogo UBS 9 / Barreiro 7 anos 

Quadro 4 – Participantes do grupo de reflexão do NASF 

 

 

Como mencionado, o grupo de reflexão de médicos e enfermeiros aconteceu em apenas 

um dos distritos. Participaram 4 médicos(as) e 4 enfermeiras, de 3 UBS diferentes, sendo as 

mesmas unidades participantes das observações (Quadro 5). O tempo de atuação variou de 6 

meses a 10 anos, informação que chamou atenção na reunião do CA, pois os participantes 

consideraram ser rara a situação encontrada de diversos médicos permanecerem durante muito 

tempo no mesmo local da rede.  

 

Categoria 

Profissional 

Unidade de 

lotação e 
Distrito Sanitário 

Tempo de 

participação no 

matriciamento 
Médico UBS 1/ Pampulha 8 anos 

Enfermeira  UBS 1 / Pampulha 5 anos 

Enfermeira UBS 1/ Pampulha 9 anos 

Médica  UBS 2/ Pampulha 6 meses 

Médico UBS 2/ Pampulha 6 anos 

Enfermeira UBS 2/ Pampulha 7 anos 

Médica UBS 3/ Pampulha 10 anos 

Enfermeira UBS 3/ Pampulha 10 anos 
Quadro 5 - Participantes do grupo de reflexão de médicos e enfermeiros 

 

O grupo de reflexão de ACS e TE aconteceu em distrito diferente daquele em que 

aconteceu o grupo de médicos e enfermeiros. Participaram 8 pessoas, sendo 6 ACS e 2 TE. A 

proporção pode refletir a realidade encontrada nas observações, de que a participação dos TE 

no matriciamento é limitada, considerando que um critério para participar do grupo era ter 

experiência de matriciamento. O tempo de atuação dessas profissionais variou de 5 a 10 anos, 

mas algumas trabalhavam na UBS há mais tempo do que isso, mas não participavam de 

atividades matriciais, por esse motivo, esse tempo não ser computado (Quadro 6).   

 

Categoria 

Profissional 
Unidade de 

lotação e  
Distrito Sanitário 

Tempo de 

participação no 

matriciamento 
ACS UBS 1/ Barreiro 10 anos 

ACS  UBS 1 / Barreiro 8 anos 

ACS UBS 1/ Barreiro 10 anos 

TE UBS 1/ Barreiro 5 anos 

ACS UBS 2/ Barreiro 9 anos 

ACS UBS 3/ Barreiro  10 anos 
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ACS UBS 3/ Barreiro  9 anos 

TE UBS 3/ Barreiro  10 anos 

Quadro 6 - Participantes do grupo de reflexão de ACS e Técnicas de Enfermagem 

 

As transcrições dos grupos de reflexão foram submetidas à análise de conteúdo temática, 

inspirada no referencial de Braun e Clarke (2006). A partir dessa análise foram construídos 6 

temas, são eles:  

• Priorização da assistência individual do NASF;  

• Gestão da demanda;  

• Participação dos ACS no matriciamento;  

• Gestão e gerência no processo de trabalho do NASF.  

• Perfil e formação profissional;  

• Concepções e experiências sobre ensinar e aprender a partir do matriciamento.  

 

A seguir os temas serão apresentados e discutidos à luz da literatura, usando, em 

alguns momentos as atas das reuniões do CA e das restituições realizadas nos dois distritos 

sanitários participantes. As falas dos participantes dos grupos de reflexão são apresentadas 

seguidas da indicação do grupo de reflexão ao qual pertencem (NASF, Med/Enf ou 

ACS/TE). O último tema é abordado em capitulo independente, dada a centralidade do tema 

para a pesquisa. 

 

7.3.2 Priorização da assistência individual do NASF 

 

As reuniões de matriciamento são vistas pelos profissionais como espaço para “passação 

de casos”.  Essa questão também esteve presente nas observações participantes quando os novos 

casos eram apresentados nas reuniões de matriciamento por meio da leitura dos 

encaminhamentos e as informações da leitura não eram complementadas e nem havia discussão 

sobre o que dizia o encaminhamento. Desse modo, um profissional da EqSF lia o 

encaminhamento e esse era aceito pelo apoiador considerado “responsável” por aquela 

demanda do usuário. O uso do tempo da reunião de matriciamento para passar casos também 

foi encontrado por Araújo (2014) em estudo realizado em Belo Horizonte. Desse modo, essa é 

uma questão que já existe há algum tempo no trabalho do NASF no município.   

A prioridade da EqSF é a demanda assistencial, por meio da realização de 

encaminhamentos. Para eles, conseguir "passar" os casos é um ganho e o NASF é visto como 

destinatário de encaminhamentos nas reuniões matriciais. Esse resultado converge com o 

encontrado por Araújo (2014) sobre a valorização dos atendimentos individuais por ambas 
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equipes, resultando em uma dificuldade para se operacionalizar o apoio matricial. Entretanto, 

uma enfermeira, participante do grupo de reflexão, relatou que não concorda com o NASF ser 

apenas destinatário de encaminhamentos, pontuou que o NASF não se configuraria como 

matriciamento, apenas como apoio assistencial 

em nenhum momento eu vi o NASF como matriciamento, nunca, não consigo, a experiência que eu tenho, 

a prática que eu tenho é do NASF de chegar lá e falar assim ‘tem quantos encaminhamentos para isso, 

para isso?’ Aí o profissional pega o dele, o outro pega o dele e depois devolve cheio de agendamento, [...] 

para mim isso é encaminhamento que vai pronto acabou, não precisava nem de reunião, a gente podia só 

passar os encaminhamentos cada um na sua equipe e eles devolver pra gente falando o dia de marcar, [...] 

NASF não se faz matriciamento. (Grupo de reflexão - Med/Enf) 

 

A expectativa da EqSF, principalmente das ACS, é de que o NASF possa acompanhar os 

usuários de modo mais prolongado, havendo reclamação quando os apoiadores fazem apenas 

um atendimento pontual, sem continuidade, ou ainda, só dão orientações. A queixa de que o 

NASF faz apenas orientações, também aparece no estudo de Souza (2016), no qual observou-

se que algumas ACS entendiam o NASF como assistência a nível secundário, que realiza 

atendimentos ao usuário. No grupo de reflexão de ACS/TE falou-se mais dos desafios 

encontrados para o NASF trabalhar em sua dimensão assistencial, ou nos limites dos 

atendimentos clínicos individuais, como se houvesse uma falta de interesse do NASF em 

atender alguns casos. Consideram ainda que há uma falta de resposta em relação aos casos 

discutidos, fazendo com que profissionais e usuários desistam de aguardar o atendimento. Além 

disso, para eles, a seleção feita pelo NASF exclui muitos casos não considerados graves, os 

quais acabam se agravando pela falta de atendimento.  

Essa percepção das ACS em relação ao trabalho do NASF pode evidenciar um 

desconhecimento da proposta dessa estratégia, o que poderia ser minimizado por meio da 

discussão permanente, por parte dos apoiadores, sobre o que é o NASF e qual seu objetivo, ação 

que inclusive faz parte do escopo de ações da equipe. A pouca apropriação em relação ao 

entendimento do objetivo do NASF pode se configurar em uma barreira no desenvolvimento 

do processo de trabalho com base no matriciamento (Nascimento et al, 2018). Este 

descompasso também apareceu nas observações, em uma situação na qual uma ACS, nova na 

equipe, perguntou aos apoiadores o que era NASF. Nesse caso, entende-se que a ACS não 

passou por nenhum tipo de conversa que a informasse sobre o NASF desde que ingressou na 

EqSF, o que poderia ser feito sempre que um novo profissional entrasse, com o intuito de alinhar 

o trabalho.  

Para os profissionais do NASF, o número de casos e a lógica assistencial "atropelam" o 

matriciamento. Com isso, muitas vezes as reuniões acontecem por meio de devolutivas rápidas 
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e poucas trocas de informações, acontecendo mais “passação de caso” sem preocupação com a 

dimensão técnico-pedagógica. Para Araújo (2014), o foco nos atendimentos individuais pode 

estar relacionado à falta de estrutura física para atividades coletivas ou a dificuldade dos 

profissionais em trabalharem com ações que exijam novas habilidades e criatividade, deixando 

de lado uma “zona de conforto” que foi tradicionalmente construída na clínica individual. 

Observamos, entretanto, que mesmo as UBS com estrutura física adequada para atividades 

coletivas repetem esse padrão de “passação de casos”. 

O excesso de encaminhamentos despotencializa o matriciamento, pois compromete o 

tempo para devolutivas e discussão dos casos. Assim, repete-se a lógica de encaminhamentos, 

própria de ambulatório, a qual o apoio matricial veio substituir, pela lógica de 

compartilhamento. Os apoiadores consideraram que o matriciamento não atende às diretrizes 

do NASF e seu papel regulador, pois não deveriam apenas pegar casos, mas discutir os casos, 

empoderar a EqSF a dar maior resolutividade aos problemas. Os apoiadores no estudo de 

Nascimento et al (2018) também relataram que a priorização dos atendimentos específicos parte 

da demanda da EqSF.  

As falas, em alguma medida, são contraditórias, uma vez que a EqSF relata que o NASF 

se reduz à prática de encaminhamentos, não se configurando como apoio matricial e o NASF 

não concorda que deveria ser o destinatário de encaminhamentos. A questão é que se o NASF 

se sente insatisfeito, essa insatisfação não é suficiente para colocar em questão o processo de 

trabalho junto às EqSF. Nesse sentido, as duas equipes estão insatisfeitas com a forma como o 

trabalho tem acontecido, mas não se colocaram na posição de protagonistas na tentativa de 

transformar as atuais práticas de apoio ou de cuidado em saúde, em última instância.  

Os apoiadores relataram que há desresponsabilizarão por parte da EqSF em relação aos 

casos “encaminhados” ao NASF 

eu não acho que hoje o matriciamento do NASF atende às diretrizes [...] eu não estou ali para pegar 20 

casos de nutrição, eu estou ali muitas vezes pra gente ver desses 20 casos o que a gente pode discutir. 

Porque um dos papéis NASF é empoderar a equipe para que ela resolva os problemas, a função da equipe 

de saúde da família é dar maior resolutividade possível aos problemas, [...] só [que] o que a gente vê [é] 

tipo assim: ‘toma o caso ele é seu e se vira com isso’. Na nutrição mesmo a gente tem os casos de 

atendimento de pacientes com necessidades especiais de alimentação, que usam sonda, e aí a equipe nem 

quer saber, falou que tem sonda já passa o papel. (Grupo de reflexão - NASF) 

 

A priorização do aspecto assistencial no trabalho do NASF não é algo que acontece 

apenas em Belo Horizonte. De acordo com Santos (2018) no âmbito nacional as atividades 

presentes nas diretrizes do NASF como a elaboração de projetos terapêuticos singulares e 

consultas compartilhadas não estão entre as mais praticadas. Em primeiro lugar está a visita 
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domiciliar e em segundo os atendimentos individuais, que não se configuram uma ação 

prioritária do NASF. Nesse contexto, a proposta de apoio matricial se encontra “desviada” de 

sua proposta, apresentando-se na lógica assistencial dos serviços de saúde (Santos, 2018).  As 

visitas domiciliares podem ser espaços compartilhados entre equipes, mesclando as dimensões 

assistencial e técnico-pedagógica. Entretanto, observamos que muitas vezes as visitas são 

compartilhadas entre os profissionais do NASF, mas sem a presença de profissionais da EqSF. 

Pode acontecer do ACS acompanhar o profissional do NASF na visita domiciliar para facilitar 

o trânsito pelo território, mas, geralmente, não é tomado como parceiro na condução e 

construção dos casos. 

Há profissionais do NASF que relataram que de acordo com a organização das suas 

agendas, feitas pelos gerentes, eles têm o mínimo de carga horária dedicada às reuniões de 

matriciamento e todo o restante do tempo gasto em atendimentos clínicos individuais. Para 

esses profissionais, é preciso organizar os casos de modo condizente com o apoio matricial, que 

é diferente da “fazeção assistencialista”. Um desafio para a atuação do NASF é a sobrecarga 

das EqSF e a expectativa de que ele assuma os casos, em detrimento de capacitar as equipes 

para lidar com eles (Melo & Miranda, 2018). 

Há relatos de profissionais que deixam de participar das reuniões de matriciamento para 

realizar atendimentos, seja por decisão gerencial ou pelo relato de falta de disponibilidade de 

consultório em outro momento. Por outro lado, alguns profissionais relataram que quando se 

pensou a agenda anual do NASF, a oferta de consultórios foi a primeira coisa a ser levada em 

consideração. A priorização da atuação clínica individual no NASF vai ao encontro do que 

Nascimento et al (2018) encontraram em seu estudo, em que denominam essa forma de atuação 

não condizente com as diretrizes do NASF como “Nasf assistencial-curativista”. Nessa forma 

de atuação “a organização do processo de trabalho está voltada sempre para ações mais 

individuais, nas quais o profissional recorre apenas ao seu núcleo de saber para realizar 

intervenções e não faz trocas com outras disciplinas” (Nascimento et al, 2018, 1150).  

Cabe destacar que as eventuais críticas à priorização da assistência clínica individual no 

NASF não representam uma desvalorização das ações clínicas. Entendemos a necessidade 

dessas ações, que são realizadas por haver demanda específica e por estarem previstas no 

trabalho do NASF. As ações em si também não impedem que a dimensão técnico-pedagógica 

aconteça, pois poderiam ser realizados atendimentos individuais e os apoiadores 

compartilharem posteriormente com a equipe de referência, a fim de contribuírem para a 

ampliação do seu potencial de analisar e intervir nesse e em outros casos semelhantes no futuro. 
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Entretanto, a partir dos relatos dos grupos de reflexão e das situações observadas, no geral, não 

havia compartilhamento dos atendimentos. Os apoiadores tomavam para si a responsabilidade 

dos casos e nem sempre davam uma devolutiva para a equipe. 

 

7.3.3 Gestão da demanda  

 

Na opinião dos profissionais há um processo em curso de aumento da demanda dirigida 

às EqSF. Os apoiadores elencaram algumas possíveis causas, como: pessoas que perderam o 

plano de saúde em função da crise econômica, número de usuários por EqSF superior ao 

previsto pela PNAB3 (Brasil, 2017), envelhecimento da população. Sobre a inadequação do 

número de EqSF para o quantitativo da população no território, os participantes consideraram 

necessário aumentar o número de EqSF para se adequar ao que é previsto para o atendimento à 

população.  

A forma de trabalhar também é considerada pelos profissionais como um fator a colaborar 

para o excesso de demanda. Segundo uma das profissionais “quando a demanda está 

aumentando é porque a gente não está resolvendo os problemas das pessoas, a gente não está 

sendo resolutivo” (Grupo de reflexão - NASF). Os profissionais entendem que a falta de escuta 

qualificada faz com que a real demanda do usuário não seja identificada e dessa forma o usuário 

acaba retornando ao serviço.      

a questão do agudo gira muito em torno da falta de escuta, porque se eu consigo escutar naqueles 15 

minutos o que realmente precisa ser escutado e não eu olhar ‘você está magra, você precisa de nutrição’, 

em vez de ‘você está sem emprego e não tem dinheiro para comida’, [o usuário] vai ficar voltando, vai 

voltar e o número de agudos vai sempre aumentar, porque a gente nunca vai tratar, se a gente não melhorar 

as nossas tecnologias na atenção básica (Grupo de reflexão - NASF) 

 

Outro problema crucial associado à demanda excessiva é o atendimento aos casos agudos, 

que de acordo com os profissionais se tornou a prioridade no trabalho das EqSF em BH. De 

acordo com Mendes (2015), algumas condições crônicas podem em algum momento apresentar 

uma agudização, como crises asmáticas ou emergências hipertensivas, que devem ser tratadas 

a partir da lógica das condições agudas. Entretanto, nos casos crônicos não agudizados, a 

resposta por meio de atendimentos de eventos agudos pode resultar em um grande problema, 

por gerar resultados sanitários e econômicos negativos. O modelo de atenção voltado para 

eventos e condições agudas, com baixa atuação interdisciplinar nas equipes multiprofissionais 

e processos educacionais inadequados para os profissionais de saúde, pode agravar os 

                                                 
3 A PNAB de 2017 prevê que a população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família 

(eSF) seja de 2.000 a 3.500 pessoas (Brasil, 2017). 
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problemas do sistema de saúde, tornando-o até mesmo mais caro (Mendes, 2015). Tal situação, 

mencionada por Mendes (2015), foi apontada pelos profissionais durante o grupo de reflexão. 

Esses profissionais relatam que está acontecendo uma “agudização” das doenças crônicas, o 

que desfoca o cuidado preventivo aos crônicos e aumenta ainda mais os eventos agudos que 

têm impactado o processo de trabalho na APS em BH.   

Os profissionais entendem que a forma como o trabalho tem acontecido é uma inversão 

das diretrizes do SUS para a APS, que deveria priorizar as ações preventivas. Acreditam que 

nas UBS em que o processo de trabalho acontece com base no protocolo de Manchester4 a 

prática do apoio matricial está despotencializada, mas nas UBS em que o protocolo não é 

adotado as práticas de apoio acontecem “até no corredor”.  

Em estudo sobre o sistema de triagem de Manchester na APS (Moreira et al, 2017) são 

mencionadas algumas fragilidades da adoção desse sistema, como: o foco em casos agudos em 

detrimento dos crônicos, sobrecarga de trabalho, gerando pressão e adoecimento na equipe; 

restrição no acesso do usuário ao serviço. Uma das UBS em que realizamos as observações 

adotou esse sistema de triagem. No primeiro encontro com a enfermeira da equipe observada, 

foi perguntado como era o funcionamento da unidade, após os observadores perceberem que 

havia algo diferente na forma como os profissionais estavam trabalhando. A enfermeira 

respondeu que a unidade trabalhava na lógica do protocolo de Manchester e que a UBS 

funcionava como uma “microUPA” (Unidade de Pronto Atendimento). No horário reservado 

ao atendimento de demandas espontâneas, os profissionais não atendiam apenas os usuários de 

sua área. Observamos que os espaços coletivos estavam prejudicados, pois nos dias de reunião 

de matriciamento as equipes não tinham uma ordem definida para a participação na reunião e, 

no geral, apenas a enfermeira participava da reunião. Soma-se a isso a ausência do médico da 

equipe, que só participava da reunião quando a gerente da unidade solicitava. 

A demanda considerada excessiva afeta o trabalho dos profissionais que deixam de 

participar das reuniões de matriciamento para atender às demandas espontâneas que chegam à 

UBS. Os profissionais relatam que algumas vezes o médico deixa de participar das reuniões 

para realizar atendimentos, inclusive para substituir outros médicos ausentes na unidade. De 

modo que, existe uma demanda excessiva por atendimentos, exigindo soluções rápidas e 

                                                 
4 O Protocolo de Manchester realiza uma classificação por meio de cores como modo de determinar a prioridade 

da assistência e o tempo limite de espera para cada atendimento (Shiroma & Pires, 2011). Em 2012 foi implantado, 

pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o Sistema de Triagem de Manchester, como forma de triagem 

classificatória de risco, com o objetivo de padronizar os critérios de avalição e realizar atendimento das demandas 

espontâneas em menos tempo (Moreira et al, 2017). 
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imediatas. Entretanto, as ações do NASF deveriam focar na discussão, reflexão e a atuação 

compartilhadas, para qual é necessário mais tempo e disponibilidade (Santos, 2018). 

A grande demanda direcionada à EqSF afeta seu trabalho como um todo, incluindo sua 

relação com a equipe de apoiadores. A EqSF tende a considerar o NASF insuficiente frente à 

grande demanda. A expectativa da EqSF é que o NASF ajude a trabalhar com a grande demanda 

a partir de atendimentos clínicos individuais. Uma vez que o NASF não consegue realizar todos 

os atendimentos que são demandados pela EqSF, é considerado insuficiente. Entretanto, é 

fundamental para o desenvolvimento de práticas integrais a atuação conjunta as equipes. Pois 

é a partir da interação de novos saberes (Nascimento, Arce & Souza, 2018), que outras 

possibilidades de atuação possam ser construídas para responder de modo mais efetivo às 

demandas de saúde.  

Segundo os profissionais, todos os espaços coletivos estão prejudicados por essa 

centralidade no atendimento à demanda espontânea, não só aqueles relativos ao matriciamento. 

Essa situação prejudica ações de prevenção e promoção à saúde, reduzindo a atuação da EqSF 

a um "apagar incêndio”, o que impacta a prática matricial principalmente em seu aspecto 

técnico-pedagógico. Segundo um dos profissionais 

hoje a demanda sufoca muito mais [...]entendo que enquanto esses espaços coletivos não forem sustentados 

novamente, o matriciamento vai ser um espaço prejudicado [...] enquanto a equipe de saúde da família 

não conseguir sentar para conversar, nós também não vamos conseguir apoiá-los da forma que deveria. 

Enquanto a gente não consegue fazer as reuniões gerais de educação permanente que deveriam ser feitas, 

por que a unidade não pode parar por causa dos agudos, e nós não pudermos deixar de atender para poder 

treinar os profissionais a fazer o apoio, nós vamos ficar prejudicados  (Grupo de reflexão - NASF) 

 

Por outro lado, há um entendimento, por parte da EqSF, de que o NASF atua de forma 

muito pontual com os usuários. Portanto, não dão continuidade aos atendimentos e que não 

conseguem atender tanto quanto a EqSF espera que atendam. Santos (2018) notou haver certo 

descompasso entre as diretrizes do NASF e sua execução na prática. A fim de lidar com as 

demandas da EqSF apoiada, o NASF muitas vezes deixa de ser apoio para se tornar o “executor” 

de atividades segundo a lógica da produtividade.  

Os profissionais do NASF, por sua vez, consideram que a EqSF tenta “aliviar” a demanda 

excessiva realizando encaminhamentos para o NASF. Para os profissionais do NASF, as 

equipes não conseguem se organizar para lidar de modo mais resolutivo com as demandas que 

chegam a eles. Entretanto, nas observações participantes notou-se que em algumas reuniões 

havia um número muito baixo de novos casos sendo apresentados. Mesmo nas equipes em que 

os profissionais relatavam haver uma grande demanda, isso não se refletia no número de casos 

levados à reunião, tiveram reuniões com 2 ou 3 novos casos para o NASF. Nesse sentido, há 



89 

 

uma divergência entre aquilo que foi relatado nos grupos de reflexão e o que se notou nas 

observações. 

Uma forma dos profissionais do NASF lidarem com a grande demanda dirigida a eles é 

a realização de atividades em grupo. De acordo com uma médica “a demanda de nutricionista 

é imensa [...] e foi feita uma estratégia de atendimento em grupo, para um grupo específico, de 

mais baixo risco, sem comorbidades [...] funcionou bem, ‘desafogou’ a agenda” (Grupo de 

reflexão - Med/Enf). As atividades de grupo encontradas na revisão de Arce e Teixeira (2018) 

também são realizadas como uma maneira das ações assistenciais alcançarem um número maior 

de usuários. Nessa perspectiva o grupo se torna um modo de atender um número maior de 

usuários em menos tempo, restringindo o uso e o potencial do grupo. Nas atividades de grupo, 

entendidas como uma ação cotidiana e com organização e operacionalização realizadas de 

modo compartilhado entre NASF e EqSF, há um fortalecimento do apoio matricial (Nascimento 

et al, 2018). 

 Apesar do exposto, há um entendimento de que o NASF pode auxiliar a EqSF a lidar 

com a demanda de outros modos que não seja o atendimento. Os profissionais do NASF 

consideraram que podem ajudar a EqSF a entender o perfil dos casos agudos, questionar quais 

usuários têm frequentado de modo assíduo a UBS, no sentido de conhecer o território em que 

atua. Por sua vez, a EqSF entende que o NASF pode atuar como estratégia de gestão da 

demanda, mas para isso seria necessário reorganizar o processo de trabalho, até para que tais 

equipes se encontrem.  

Ainda que as equipes considerem que o modo de trabalho não está satisfatório e que a 

demanda não é atendida de maneira efetiva, não são feitas propostas para a modificação dessas 

práticas. Os profissionais não fazem propostas para mudar essa realidade e nem ações possíveis 

de serem realizadas. O discurso permaneceu no âmbito de apontar aquilo que não está bom, 

mas sem buscar mudanças que solucionem os problemas levantados.  

 

7.3.4 Participação dos ACS no matriciamento 

 

A pertinência da participação dos ACS nas atividades matriciais tais como visita 

domiciliar ou reunião de matriciamento, foi questionada pelos participantes de diferentes 

grupos de reflexão. Os questionamentos vieram majoritariamente dos médicos e enfermeiros. 

Essas falas que demonstravam reserva quanto à participação dessa categoria convergem com o 

que identificamos nas observações das reuniões matriciais, quanto à desigualdade de 

participação da categoria ACS em relação às demais.  
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Nesse sentido, houve momentos em que as ACS deixavam para falar com os apoiadores 

antes ou após a reunião para tirarem alguma dúvida ou perguntarem sobre algum usuário. Esta 

reserva em relação à participação dos ACS no matriciamento, ainda que implícita, pode afetar 

a forma como eles se manifestam durante as reuniões, sendo possível que se apartem das 

discussões. As justificativas, apresentadas por esses profissionais, giram em torno de: questões 

relativas a sigilo sobre o caso discutido, pertencimento dos ACS à comunidade e condição de 

compreender a discussão do caso. 

Há uma recusa por parte de alguns profissionais de nível superior em compartilhar casos 

com ACS, que é justificada por eles pelo questionamento da condição de manter sigilo, uma 

vez que eles não têm a referência de um Código de Ética profissional.  

eu acho que ele [ACS] até pode participar [das reuniões], mas aí [...] eu também não posso ser desleal 

com meu paciente [...] eu tenho um paciente que ele é uma pessoa conhecidíssima na comunidade [...] e 

ele é HIV positivo, EU NÃO VOU falar isso em reunião, eu não vou falar isso com a ACS [...] ela não tem 

compromisso de sigilo. (Grupo de reflexão - Med/Enf) 

 

Durante a apresentação desse tema em uma das restituições da pesquisa, um participante 

ponderou que todos os profissionais que atuam na prefeitura devem seguir o estatuto do 

servidor. Assim, não faria sentido falar em ética pautada nas categorias específicas, pois todos, 

incluindo o ACS, devem seguir o estatuto dos servidores, que prevê o sigilo. Além do estatuto 

do servidor (Belo Horizonte, 1996), a Prefeitura possui também o Código de Ética do Agente 

Público Municipal (Belo Horizonte, 2011, sp). Em ambos documentos a questão do sigilo é 

mencionada, sendo vedado “divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de 

informações sigilosas obtidas por qualquer forma em razão do cargo, emprego ou função” (Belo 

Horizonte, 2011, sp). 

Os profissionais também ponderaram que muitas vezes os ACS são da comunidade em 

que trabalham e por isso manter o sigilo seria mais difícil para eles, porque o usuário discutido 

poderia ser uma pessoa que ele conhece há muito tempo, como um vizinho, um amigo ou 

mesmo um parente. Alguns profissionais defenderam que o ACS não deveria participar das 

reuniões de matriciamento. Enquanto que outros afirmam que na presença do ACS não 

compartilhavam todas as informações sobre os usuários, considerando que os ACS não 

deveriam ter acesso aos dados clínicos, como resultados de exames e diagnósticos.  

Paradoxalmente, médicos e enfermeiros participantes também consideram a proximidade 

com os usuários como uma potencialidade dos ACS, pois contribui com informações sobre o 

cotidiano e o ambiente dos usuários. Em geral, segundo eles, os demais profissionais têm um 

contato mais limitado com os usuários e não possuem tantas informações atualizadas quanto os 
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ACS. Há mesmo situações em que as ACS informaram se o usuário já foi ou não atendido na 

atenção secundária e tiram dúvidas a respeito do progresso dos usuários.  

Uma apoiadora ponderou que o usuário que se vincula bem ao ACS se vincula bem ao 

tratamento, e considera que o ACS traz a realidade do usuário para as equipes. De acordo com 

Nunes et al (2002) há um movimento bidirecional nas atribuições dos ACS, pois de um lado 

eles informam aos usuários “modos de fazer” delineados pelo sistema de saúde e de outro 

informam os profissionais sobre elementos importantes para entender os problemas de saúde 

dos usuários e as demandas da população. Nesse sentido, é importante que sejam munidos de 

diversos conhecimentos relacionados à questão do processo de saúde-doença, de modo que 

sejam incorporados saberes que auxiliem na interação com a comunidade e no reconhecimento 

das necessidades das mesmas (Nunes et al, 2002). 

A possibilidade de exclusão da categoria ACS das reuniões de matriciamento também é 

justificada pelos profissionais por outras razões como, segundo eles, pela sua limitada 

capacidade de entendimento do que se discute em tais reuniões. Assim, o ACS não conseguiria 

compreender aquilo que é conversado entre os demais profissionais, não possuindo um “nível” 

de entendimento necessário para participar da reunião. Por sua vez, os profissionais do NASF 

ponderaram que o apoio está falho se os ACS não possuem espaço para tirar dúvidas e buscar 

ampliar seus conhecimentos. Defendem que a formação do ACS pode acontecer pelo 

matriciamento. 

Algumas ACS relataram que nem sempre há tempo para tirar as dúvidas durante a reunião 

de matriciamento, de modo que tentam resolvê-las com a enfermeira após a reunião. Assim, a 

reunião não é aproveitada em seu potencial pedagógico no sentido de ampliar os conhecimentos 

dos ACS (Silva, Santos & Souza, 2012). A justificativa das ACS para não realizar perguntas 

durante as reuniões é de que não haveria tempo suficiente, pois as perguntas “gastam” o tempo 

de passar casos. De toda forma, observa-se que em alguns casos esse tempo pode ser gasto por 

outras categorias profissionais, o que reitera a condição desigual dos ACS.  Apesar disso, há 

ACS que disseram poder fazer perguntas nas reuniões de matriciamento de suas UBS, inclusive 

sobre termos técnicos usados pelos profissionais, mas foi um relato minoritário no grupo de 

reflexão. 

Para uma das médicas participantes do grupo de reflexão, se a ACS não entende o que 

está sendo dito, então não deveria participar do matriciamento. Entretanto, durante as 

observações participantes um apoiador usou um termo técnico e outra apoiadora perguntou o 

significado, pois não sabia do que se tratava. Tal situação evidencia que nem sempre os 
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profissionais, mesmo de nível superior, conhecem todos os termos usados por outras categorias 

profissionais. Dessa forma, todos podem, em algum momento, não ter conhecimento o que está 

sendo dito na reunião, mas a ideia é que se possa compartilhar o conhecimento. De acordo com 

Freire (1996) somos serem inacabados e sempre temos algo a aprender. Assim, “minha 

segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro algo a que se junta a certeza 

de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei” (Freire, 1996, p.135). 

Portanto, não há sentido em excluir uma categoria profissional das reuniões de matriciamento 

por considerar que não possuem conhecimento, pois em algum nível todos os profissionais 

envolvidos desconhecem algo e a reunião poderia ser o momento propicio para a construção 

novos saberes. 

As ACS consideraram que aprendem muitas coisas com os apoiadores, mas é necessário 

querer aprender, relataram ter passado por capacitação sobre tabagismo realizada pelo NASF, 

entendendo como abordar o usuário, as causas e consequências do tabagismo e avaliaram 

positivamente a experiência. Consideraram, ainda, que ocorre aprendizado nas visitas 

domiciliares realizadas em conjunto com apoiadores. No estudo realizado por Vieira et al 

(2017), os ACS avaliaram que as ações do matriciamento com atividades conjuntas com outros 

profissionais podem favorecer o fortalecimento da APS.  

Uma ACS conta sobre uma situação em que esteve na casa de um usuário com a 

nutricionista, que recomendou ao usuário o uso de um suplemento diante de uma queixa 

específica. Algum tempo depois esse mesma ACS, em visita domiciliar com a enfermeira da 

equipe relatou a ação da nutricionista e sugeriu que o mesmo tratamento pudesse ser feito, por 

outro usuário apresentava a mesma demanda. De acordo com Amaral et al (2018), em seu 

estudo sobre apoio na saúde mental, o apoio matricial colaborou para a proatividade dos ACS 

em relação às demandas e maior flexibilidade em relação às intervenções possíveis. A mudança 

no cuidado por parte dos ACS relaciona-se a mudança na percepção sobre as pessoas em 

sofrimento, seu modo de se aproximar e o aprendizado de como lidar com os usuários (Amaral 

et al, 2018). 

Os profissionais do NASF consideraram que a educação dos ACS pode partir do próprio 

NASF, inclusive em relação ao sigilo profissional, incluído o seu reconhecimento como 

profissionais de saúde. Esse entendimento de que o NASF pode auxiliar nessa questão converge 

com a noção de que o apoio matricial é um espaço privilegiado para ações de ensino-

aprendizagem, que podem acontecer em qualquer momento de interação entre as equipes (Bispo 

Júnior & Moreira, 2017). 
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Há situações em que as próprias ACS buscam os apoiadores. Uma ACS cita um exemplo 

em que buscou orientação de dois especialistas do NASF para que pudesse orientar a família 

de um usuário sobre a situação em que ele se encontrava. Para os apoiadores, ao educar o ACS 

no matriciamento sua prática de trabalho é modificada e passa a fazer educação com o usuário, 

o que é muito importante. Entretanto, nas observações, não foi comum que os apoiadores 

incentivarem a participação dos ACS nas reuniões. Houve inclusive situações em que se falou 

do trabalho dos ACS, com eles presentes na reunião, sem que fosse estabelecido um diálogo 

direto. Nesse contexto, apesar da reconhecida importância da relação do NASF com os ACS, 

essa possível parceria não se verificou na prática. 

No grupo de reflexão as próprias ACS relataram que alguns casos não deveriam ser 

abordados na reunião de matriciamento e que a discussão deveria acontecer apenas com a ACS 

responsável pelo caso. Nesse sentido, questionam a própria presença nas reuniões, ainda que 

isso não signifique estarem privadas das informações dos casos que acompanham.   

O questionamento da participação no matriciamento por parte das próprias ACS indica 

certa internalização do discurso de exclusão usados pelos demais profissionais. Cabe questionar 

como esse tipo de percepção pode afetar o trabalho dessa categoria profissional. O apoio 

matricial, que objetiva trazer maior segurança para os profissionais e aumentar a resolutividade 

dos problemas de saúde, no caso dos ACS pode resultar em alguma insegurança, por 

entenderem que aquele não é um espaço para eles.  

A participação dos ACS também é questionada em relação às visitas domiciliares. Alguns 

profissionais acreditam que eles devem participar e outros não.  No estudo de Nunes et al (2018) 

foi identificado que há uma baixa proporção de planejamento de visitas domiciliares conjuntas 

entre ACS e outros profissionais, o que indica que o trabalho em equipe está fragmentado. As 

visitas possibilitam a qualificação do ACS para abordar as famílias, permitindo que se 

obtenham informações sobre os sujeitos e as famílias, possibilitando a definição de ações 

possíveis de serem realizadas (Nunes et al, 2018).   

Uma médica considerou que a participação do ACS na visita, por ser alguém da 

comunidade, poderia ser compreendida como invasão da privacidade do usuário. Alguns 

profissionais não querem a presença do ACS na visita e justificam dizendo não ser necessário. 

Em algumas situações os ACS só ficam sabendo sobre a visita depois que ela já foi realizada. 

Consideraram que o usuário deve estar de acordo com a presença do ACS durante a visita 

domiciliar, o que deve ser perguntado antes. Entretanto, no estudo realizado por Barbosa et al 

(2016) sobre a percepção dos usuários em relação às visitas domiciliares realizadas pelos ACS, 
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houve indicadores satisfatórios em relação à frequência, atendimento das demandas, satisfação, 

postura e desempenho dos ACS. Nesse contexto, as visitas dos ACS não eram entendidas como 

invasão de privacidade e os usuários estavam satisfeitos com as visitas.  

 Uma das ACS relatou que gostariam de participar das visitas, mas a pedido de alguns 

apoiadores, vão embora, apesar de não gostarem de fazer isso. Entretanto, relataram que não 

deveriam participar do atendimento domiciliar de todas as categorias profissionais, pois no caso 

de psicólogo e assistente social a conversa deveria ser apenas do usuário com o profissional. 

Uma delas relatou uma situação em que ficou constrangida com a forma como foi solicitada 

sua participação no atendimento, no sentido de ser uma “testemunha” da conversa da assistente 

social com a família de um usuário.  

No grupo de ACS e TE foi pontuado que há uma hierarquia entre os profissionais da 

EqSF, indo do médico até o ACS, havendo uma dificuldade dos médicos em aceitarem 

sugestões vindas de ACS ou TE. Relataram que um uma EqSF os ACS não podem levar casos 

para serem discutidos na reunião com o NASF, é preciso que o usuário passe primeiro pelo 

atendimento da enfermeira, o que nem sempre acontece e o usuário fica sem orientação e sem 

que o NASF o conheça. Esse relato converge com o que foi observado em uma das EqSF: houve 

uma situação em que os apoiadores disseram que os encaminhamentos para o NASF só 

poderiam ser feitos pelo médico. Após questionamento da EqSF os apoiadores aceitaram que a 

enfermeira também pudesse fazer os encaminhamentos. Esse posicionamento indica certa 

hierarquização nas relações em que os profissionais de nível superior teriam um poder de 

decisão maior que os demais profissionais da EqSF.   

Em síntese, a participação dos ACS no matriciamento varia de acordo com a unidade. 

Algumas relataram terem se tornado mais participativas nas reuniões ao longo do tempo. Há 

UBS em que os ACS têm abertura para falarem nas reuniões de matriciamento e são escutadas 

pelos profissionais do NASF. Na ausência da enfermeira e do médico, em uma EqSF, as 

reuniões de matriciamento acontecem e são os ACS que “passam os casos”, fazem as atas e 

recebem as devolutivas. Geralmente os ACS tiram dúvidas sobre casos antes ou depois da 

reunião com profissionais do NASF, mas há EqSF em que falam ao longo das reuniões, tiram 

dúvidas e contribuem com a discussão dos casos. 

Por fim, em suas narrativas, os participantes do grupo de reflexão do NASF credenciam 

mais a participação das ACS no matriciamento do que a própria EqSF. Entretanto, no geral, 

essa perspectiva não encontrou respaldo nas observações realizadas, pois pouco se notou 

preocupação, por parte dos apoiadores, de incluir os ACS e seus saberes nas discussões, mesmo 
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quando estavam perceptivelmente com dúvidas ou afastadas da discussão dos casos. Os 

momentos em que os ACS se manifestavam e participavam das discussões ao longo das 

reuniões não era precedido de um incentivo para tal. Inclusive, houve uma situação observada 

em que enquanto uma ACS falava o médico dizia “xiiii”, no sentido de que ela não falasse 

naquele momento, mas ela permaneceu falando da mesma forma. Ou seja, as ACS tendem a 

participar menos do matriciamento que outras categorias e, quando participam, isso acontece 

por conta (e risco) das próprias. Mesmo assim, durante todo o período da pesquisa, essa 

desigualdade não foi objeto de discussão dos profissionais, a não ser nos grupos de reflexão, 

quando estimulados por fragmentos das observações compartilhados com eles (Apêndice A). 

 

7.3.5 Gestão e gerência do processo de trabalho 

 

A contratação de profissionais com carga horária de 20 horas, situação ocorrida após a já 

referida redistribuição do NASF em BH, foi um fator que afetou o processo de trabalho dos 

profissionais. Isso fez com que alguns apoiadores passassem a não participar mais das reuniões 

de matriciamento, por acontecerem um turno diferente daquele em que o profissional atuava. 

Da mesma forma, dificultou o encontro entre trabalhadores do NASF, pois profissionais de 

turnos diferentes não se encontravam. Essa diminuição da carga horária, segundo os 

profissionais, piorou o matriciamento, impossibilitando a construção conjunta, realização de 

grupos compartilhados, discussões de casos e trocas de conhecimentos.  

antigamente os profissionais [...] tinham que ser 40 horas, então a gente conseguia se encontrar sempre, 

a gente conseguia conversar, a gente tinha momentos de sentar e falar assim: Olha, vamos discutir aquele 

caso para levar para reunião. Eu trocava muito com os profissionais, [...] isso me trouxe uma bagagem, 

um conhecimento das profissões e das organizações das minhas ações, a gente fazia muita ação 

compartilhada, [...] eu tinha grupos com todos os profissionais possíveis [...] era junto de fato, era uma 

construção conjunta (Grupo de reflexão - NASF) 

 

Considerando que as observações participantes aconteceram durante o processo de 

redistribuição do NASF, foi possível perceber que as equipes, antes da redistribuição, tinham a 

presença dos profissionais nas reuniões de matriciamento assegurada por meio da liberação da 

agenda pelos gerentes da UBS. Eram raros os casos de apoiadores ausentes da reunião. Após a 

redistribuição, a ausência nas reuniões se tornou mais recorrente.  

Os profissionais relataram não possuírem tempo na agenda para uma série de atividades, 

como por exemplo para a reunião entre NASF, possibilitando uma avaliação do trabalho e 

planejamento de ações. Nesse mesmo sentido, não há tempo reservado para a preparação das 

reuniões de matriciamento. Assim, o apoiador não organiza as informações sobre os casos que 

serão discutidos na reunião, o que colabora para a "passação de casos” e devolutivas rápidas, o 
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que é considerado como uma desconstrução do matriciamento. Embora os profissionais 

reconheçam a potência do matriciamento para solução de vários problemas, consideraram que 

ela está ameaçada por várias dificuldades, inclusive de carga horária.  

Antigamente, a organização do processo de trabalho do NASF era realizada pela 

referência técnica do NASF do distrito, que possui maior alinhamento com a estratégia. 

Entretanto, atualmente é feita pelos gerentes das UBS o que foi considerado ruim pelos 

apoiadores, pois faltam àqueles alguns entendimentos acerca do NASF.  

eu acho que Belo Horizonte teve essa mudança a questão da parte administrativa do NASF não ser mais 

acompanhado pela referência técnica e sim pelo gerente. Administrativamente foi um ganho, mas em 

relação à rotina de trabalho e processo do NASF foi uma perda imensa, porque a gente tem gerente que 

entende que o NASF só tem que fazer atendimento individual, ele não entende mais nada de NASF e ele 

que está mandando, atualmente na gente, então isso foi uma perda grande, os gerentes têm que entender 

mais de NASF e eles não entendem. (Grupo de reflexão - NASF) 

 

A forma como o gerente organiza o trabalho do NASF faz com que os profissionais 

estejam mais voltados para os atendimentos clínicos do que para a construção de propostas mais 

coerentes com as diretrizes da estratégia. Isso pode ser dar devido a uma ambiguidade na 

legislação em relação à atuação assistencial direta do NASF, que é aceita, mas não incentivada 

(Melo & Miranda, 2018). Os apoiadores entendem que a desarticulação entre trabalhadores e 

gerentes pode contribuir para a continuidade da agudização dos casos e uma avaliação negativa 

do sistema de saúde por parte dos usuários. 

Uma apoiadora mencionou que seus conhecimentos acerca das leis e diretrizes é 

considerado pelo gerente como problema. “Eu escutei isso da boca de um gerente, falar pra 

mim assim: ‘você tem muito conhecimento e você pra mim é um problema’.” (Grupo de reflexão 

- NASF). A mesma profissional relata que não pode participar das reuniões de matriciamento 

por uma decisão gerencial, pois ela atua em 4 UBS e os gerentes chegaram a um acordo que ela 

deveria priorizar os atendimentos clínicos individuais.  

Um dos gerentes chegou a fazer marcações de consultas em sua agenda sem que ela fosse 

informada. A profissional relatou que uma usuária, cujo atendimento foi agendado pelo gerente, 

esperou cerca de 2 meses para o atendimento e, na opinião da profissional, seu atendimento não 

contribuiria para a resolução do problema da usuária.  

[...] o gerente fez uma marcação na minha agenda sem eu ficar sabendo e eu cheguei para atender a 

paciente [...] e ela era uma paciente desnutrida, era uma paciente que não tinha alimento em casa, [...] é 

uma paciente que não tinha dinheiro para conseguir comprar o alimento e o que ela conseguia comprar 

era para filha, que estava gestante, e para neta. [...] Então, olha o tipo de caso que chegou para mim [...] 

olha o tanto que essa paciente tem que esperar chegar em mim e descobri que não é o caso, que não era 

para mim, então é seriedade, é o tanto que isso desconstrói, eu acho que não só o trabalho do NASF, mas 

o SUS como um todo, essa falta de respeito com o usuário. (Grupo de reflexão - NASF) 
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Nessa perspectiva, a atuação do gerente ainda que seja no intuito de priorizar o 

atendimento à usuária, acabou não sendo adequada, pois não houve uma escuta prévia da real 

demanda do sujeito. A priorização do atendimento, nesse caso, resultou em prejuízo, pois se o 

caso tivesse sido discutido de forma mais detalhada na reunião de matriciamento, a condução 

poderia ser diferente e mais resolutiva para a usuária.  

Por outro lado, houve o relato de que alguns gerentes garantem agenda tanto para NASF, 

quanto para EqSF participarem das reuniões, inclusive cobrando explicações aos profissionais 

ausentes. A defesa desse espaço também é feita por um gerente, que segundo uma apoiadora, 

participa do matriciamento e determina que os 30 minutos iniciais da reunião seja para discutir 

fluxos, oferta de grupos e para alinhamento. Para Melo e Miranda (2018) “a gestão do trabalho 

dos NASFs nos parece chave, dada a sua configuração, que pode ser vivenciada como paradoxal 

e localizada numa espécie de não lugar” (p. 441).  

 Na revisão da literatura realizada por Arce e Teixeira (2018) identificou-se que o apoio 

da gestão pode se configurar como um facilitador do trabalho do NASF, questão que se associa 

de forma direta à relação positiva entre o apoio político e operacional do gestor e o trabalho. 

Isso acontece ao se disponibilizar educação permanente e recursos materiais para o NASF (Arce 

& Teixeira, 2018).  

 Nesse sentido, algo que condicionaria a atuação do NASF é a atuação do gerente da UBS, 

que pode facilitar ou dificultar o processo de trabalho. De acordo com Melo e Miranda (2018) 

o NASF está submetido a uma dupla subordinação, considerando a gerência da UBS e a 

coordenação do NASF. Nessa perspectiva, pode haver inclusive demandas contraditórias, 

tornando mais difícil a construção da interdisciplinaridade. 

Na fala dos profissionais, em alguns momentos, não fica claro se estão se referindo de 

fato à gestão ou se trata da gerência, como quando mencionaram que a gestão não garante o 

tempo de educação permanente e o tempo de ensino do técnico-pedagógico. De acordo com 

Fernandes, Machado e Anschau (2009) no que se refere às suas funções, as ações de gerência 

e de gestão se confundem. A gerência é a administração de um órgão de saúde ou unidade, 

indica as ações que deverão ser realizadas a fim de garantir: condução, programação, controle 

e avaliação das ações em saúde. O gestor, por sua vez, é quem atua em uma posição estratégica 

no sistema de decisões, atua na coordenação, articulação, negociação, planejamento, avaliação 

(Fernandes, Machado & Anschau, 2009). 

Além disso, os profissionais consideram que a gestão dá pouco retorno quanto a 

demandas gerenciais que interferem no processo de trabalho do NASF, o que é desestimulante. 
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O “desestimulo perpassa pela dificuldade da Secretária Municipal de Saúde ouvir os 

profissionais [das UBS], pois há pouco retorno das demandas gerenciais, visto que o gerente 

não garante os profissionais no matriciamento” (Grupo de reflexão - NASF). Desse modo, os 

profissionais entendem que a gestão poderia intervir nos conflitos entre NASF e gerentes da 

unidade, mas isso não acontece, o que gera um desestímulo. Considerando a complexidade das 

realidades encontradas nos serviços de saúde, é essencial o comprometimento por parte da 

gestão em relação ao cotidiano das equipes. Não se trata apenas de gerenciar dados dos sistemas 

de informação e recursos, “a gestão municipal deveria partir do conhecimento dos problemas 

de saúde de cada Equipe da ESF para a condução da gestão em si, objetivando a mudança 

efetiva nas práticas em Saúde no âmbito da atenção primária” (Andrade et al, 2012, p.24). 

 De forma geral, os profissionais consideraram que a restrição de suas agendas para 

participação nas reuniões matriciais é um dos maiores atravessamentos da gerência. A ausência 

nas reuniões é entendida como um desrespeito aos usuários e uma desconstrução do trabalho 

realizado pelo NASF e pelo SUS. Para os profissionais, é necessário garantir a presença de 

todos na reunião de matriciamento, pois é a ocasião em que se constroem as atividades do 

NASF. Entretanto, durante a apresentação desses resultados na reunião do coletivo ampliado 

de pesquisadores, um participante contou que no polo de NASF em que atua, os gerentes das 

UBS decidiram priorizar na agenda dos profissionais a participação nas reuniões de 

matriciamento. Nesse caso, mesmo os profissionais de 20 horas participariam, ainda que para 

isso fossem necessárias muitas readequações. A partir desse relato, cabe-nos questionar se a 

ausência às reuniões em outros polos de NASF se daria por indisponibilidade de carga horária, 

sobretudo no caso dos recém-chegados ao NASF, ou por não priorização dessa atividade.  

Durante o período da pesquisa, também tivemos conhecimento do caso de um psicólogo 

do NASF, de um distrito não participante, que vinha faltando sistematicamente às reuniões de 

matriciamento, sob a justificativa de não haver outro momento para realização do grupo de 

promoção da saúde que coordenava. Alguns alunos de Psicologia, que estagiavam com ele 

naquele semestre, se ofereceram para coordenar temporariamente o grupo, para que ele pudesse 

participar da reunião. Frente à proposta, ele assumiu que o problema era que a reunião de 

matriciamento vinha sendo desestimulante pela dominância da lógica de encaminhamentos, 

dispensando a oferta dos alunos. Ou seja, é preciso que as ausências de profissionais da reunião 

de matriciamento justificadas pelo relato de falta de tempo, demanda excessiva ou 

atravessamentos da gerência sejam melhor investigadas.  
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7.3.6 Perfil e formação dos profissionais 

 

Os profissionais do NASF consideraram que há diferença na qualidade do matriciamento 

entre diferentes EqSF.  

eu acho que vai muito das características dos profissionais que lideram aquela equipe tanto médico quanto 

enfermeiro, então isso leva a acontecer de formas diferentes. Então assim às vezes a equipe chega um 

pouco mais preparada, ou mesmo que ela não tenha tempo às vezes de estudar aquele caso, mas pelo 

menos a equipe leva o prontuário de papel já impresso, então ele consulta ali na hora caso surja alguma 

dúvida (Grupo de reflexão - NASF) 

 

Nesse caso, é feita uma associação entre a qualidade do matriciamento com as 

características dos profissionais. O envolvimento dos profissionais seria uma questão individual 

e aqueles que colaboram permitem que algumas construções aconteçam. Os profissionais 

consideraram, ainda, que a falta de nivelamento entre os participantes e a não padronização das 

reuniões de matriciamento são fatores que dificultam o trabalho. Na revisão bibliográfica 

realizada no estudo de Arce e Teixeira (2018) foi identificado que o perfil proativo e a boa 

relação entre os profissionais do NASF são aspectos facilitadores do trabalho desses 

profissionais. Grande parte do êxito da equipe “se deve ao empenho e à capacidade de 

entrosamento desses profissionais, o que é demonstrado por meio de características subjetivas 

e habilidades relacionais descritas como disponibilidade, flexibilidade, postura acolhedora e 

capacidades de mobilização, adaptação e reflexão crítica” (Arce & Teixeira, 2018, p.1452). 

 Foi considerado, também, que há profissionais no NASF e EqSF sem “perfil” para estar 

na equipe, pois trabalham na lógica do atendimento e não gostam de atividade coletiva e nem 

de escutar o usuário.       

[...] você às vezes recebe no NASF profissionais que não têm perfil de estar no NASF [...] São profissionais 

que tão ali nessa lógica de atender, que têm um perfil de ambulatório, que não gostam de fazer vínculo. 

Do mesmo jeito que na equipe de saúde da família nós temos esse problema, na equipe de NASF às vezes 

a gente tem esse problema [...] de profissionais que não gostam de fazer atividades coletivas, [...] que não 

quer escutar o usuário. (Grupo de reflexão - NASF) 

 

 

A forma como o termo “perfil” foi usado pelos profissionais nos grupos de reflexão 

pareceu se aproximar de algo determinista, que o profissional tem ou não. E esse perfil faria 

com que o profissional buscasse por formação e aprimoramento. Entretanto, segundo Fernandes 

e Ros (2018), o profissional até pode ter um perfil que não atenda à proposta de trabalho no 

SUS, mas por meio da formação seria possível alcançá-lo. Desse ponto de vista, seriam 

possíveis mudanças no perfil do profissional que atua no NASF.  

Os participantes consideraram que os profissionais que gostam do trabalho que realizam 

e se identificam com o Programa Saúde da Família (PSF) fazem um trabalho melhor do que 
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aqueles que não têm essa característica. Foi relatado que um médico com vínculo forte com o 

PSF conhece toda a população e coordena a equipe, tornando-se um diferencial. Nesse caso, 

consideraram que é possível fazer apoio “até no corredor”. Da mesma forma, um profissional 

com especialização em PSF ou em saúde pública difere dos outros no que se refere à qualidade 

do trabalho. Assim, a qualificação dos profissionais para atuar no SUS é essencial para que as 

ações em saúde tenham um bom desempenho (Santos et al, 2017). 

Nesse sentido, o perfil para a atuação é algo que precede a formação, pois os profissionais 

que o possuem buscariam por conta própria uma formação adequada para melhorar a qualidade 

do trabalho. Essa visão de que o próprio profissional deve buscar por formação tende a 

desresponsabilizar a SMSA pela oferta de formação. Entretanto, atualmente, de acordo com a 

entrevista dada pela atual coordenadora do NASF, na última contratação por ocasião da 

redistribuição do NASF foi ofertada formação para os novos profissionais. Inclusive o tema do 

apoio matricial foi abordado e foram disponibilizados materiais, como artigos científicos e 

vídeos sobre o tema para esses profissionais.  

Uma das apoiadoras, que está na rede há alguns anos, relatou no grupo de reflexão que 

quando começou a trabalhar no NASF não foi exigido experiência e não houve nenhum tipo de 

formação ofertada pela SMSA.  

Eu cheguei para trabalhar no NASF sem saber como abordava as pessoas, como atendia as pessoas, tive 

que aprender tudo na marra. Eu entrei no NASF e não me foi exigido nenhuma experiência no sentido [...] 

do atendimento ao usuário [...] cheguei pra trabalhar no NASF sem experiência nenhuma [...]. Estudei 

horrores dia e noite, ficava lá debruçada em cima dos casos, perguntava pro colega, corria atrás de um 

monte de coisa, hoje eu sei muita coisa, porque eu estudei sozinha, porque a prefeitura mesmo não me 

ofereceu nenhum curso de formação (Grupo de reflexão - NASF). 

 

A questão da falta de formação para o apoio também apareceu no estudo de Bispo Júnior 

e Moreira (2017). Os autores consideram que a formação insuficiente se configura um percalço 

na atuação do NASF como promotor de educação permanente. Os profissionais, devido à frágil 

formação, não estão apropriados de alguns aspectos do trabalho do NASF, assim como do 

trabalho na APS (Bispo Júnior & Moreira, 2017).  

Os profissionais da EqSF consideraram que para o NASF funcionar é preciso que os 

especialistas tenham formação em atenção primária. Apoiadores que não passam por esse tipo 

de formação não têm uma sintonia com a atenção primária e não entendem o que é a rede de 

atenção em saúde e o cuidado compartilhado. Já os apoiadores consideraram que estão deixando 

que a desconstrução do SUS aconteça na medida em que não se qualificam para o trabalho e 

não se atualizam em relação às novas portarias. Para Santos et al (2017) um dificultador na 
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efetivação das ações do NASF é a formação profissional, que não atende à demanda do SUS, 

havendo uma deficiência de profissionais aptos para atuar dentro da integralidade.  

A partir do relato dos participantes dos grupos de reflexão foi possível identificar que o 

“bom” profissional é constituído por dois elementos. Um deles seria o perfil, talvez no sentido 

de algo mais primário ou um pré-requisito. O outro seria a formação, fruto de um perfil 

autônomo que busca por si mesmo o aprimoramento profissional. Desse modo, há uma relação 

de dependência entre os elementos, no sentido de que a busca da formação se dá graças a um 

determinado perfil profissional.  

Acreditamos que a formação que os profissionais mencionam poderia se dar em serviço 

e a partir do matriciamento. No geral, percebemos que a formação mencionada se baseia na 

compreensão de um processo formal de ensino e vinculado a um setting tradicional associado 

à sala de aula, cuja expressão maior são as chamadas “capacitações”.  

De acordo com Cecilio e Reis, (2018) o SUS apresenta um duplo desafio, construir a 

política e os atores para a política. Como se existisse uma ausência de atores para a política, tal 

como pensada em sua complexidade. Para isso, “a solução apontada é quase sempre 

capacitações e mais capacitações, ou a tão sonhada reforma curricular e a formação do 

profissional dos sonhos” (Cecilio & Reis, 2018, p. 8). Entretanto, as capacitações geralmente 

trabalham de modo descontextualizado, baseando-se na transmissão de conhecimento, não 

sendo eficazes como meio de incorporação de novos conceitos e princípios das práticas da 

gestão, atenção ou controle social (Ceccim, 2005). Em resposta a esse tipo de formação, 

algumas formas de intervenção têm sido estabelecidas pelo MS, como a EPS, modelos de gestão 

baseados na concepção de cogestão e “uma ideia muito inovadora que é a figura do apoiador, 

com suas atribuições (nada simples) terapêutico-pedagógicas junto às equipes” (Cecilio & Reis, 

2018, p.8). 

Nota-se que os resultados encontrados nas observações convergem com os dos grupos de 

reflexão, ainda que sejam provenientes de diferentes dispositivos de produção e análise dos 

dados. Os resultados das observações decorreram de uma análise temática dedutiva e o dos 

grupos de reflexão de uma análise temática indutiva, ambas realizados em movimentos de 

análise e reanálise e em restituições processuais. Essa convergência demonstrou a consistência 

dos achados da pesquisa, legitimada pelo coletivo ampliado de pesquisadores que também 

considerou os elementos encontrados nos resultados coerentes com a realidade da rede. Dentre 

os elementos que apareceram nas duas análises se destacam a participação dos ACS e a 

priorização da assistência individual do NASF.  
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8 CONCEPÇÕES, EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE ENSINAR E APRENDER 

A PARTIR DO MATRICIAMENTO  

 

Neste capítulo abordaremos o tema concepções e experiências sobre ensinar e aprender a 

partir do matriciamento e uma reflexão sobre a multidirecionalidade do ensinar e aprender no 

apoio matricial. Nos grupos de reflexão da EqSF foi dito inicialmente que não há “ganho de 

aprendizado” no matriciamento, pois nas reuniões só se “passa” caso e recebe orientação, não 

há ensino e aprendizagem. Os participantes não percebem as orientações como uma forma de 

ensino, apesar de em outros estudos a orientação ser entendida como positiva ou como uma 

tarefa do apoiador (Iglesias & Avellar, 2017; Iglesias & Avellar; 2016). Uma TE considerou 

que não há um apoio pedagógico no sentido de um profissional que a apoie e tire dúvidas, como 

uma referência de pedagogia e ensino.  

De acordo com Sampaio et al (2013) os apoiadores deveriam ser referência de apoio 

técnico-pedagógico para a EqSF. Para os participantes dos grupos de reflexão, o NASF tenta 

ser referência de apoio pedagógico, mas não possui tempo e condição para tal. Apesar dos 

grupos de profissionais da EqSF inicialmente relatarem não haver ensino e aprendizado no 

matriciamento, ao longo do grupo eles passaram a reconhecer a existência de aprendizado, 

sobretudo depois de perguntados se haviam mudado suas práticas a partir do matriciamento. As 

ACS relataram que passaram a levar para a reunião de matriciamento os casos que antes 

passavam despercebidos, pois o jeito de olhar para os casos mudou a partir das reuniões de 

matriciamento. Nas restituições que aconteceram em ambos distritos os participantes também 

tiveram suas dúvidas quanto à presença ou não de ensino no matriciamento, apoiadores 

relataram não saber se teriam algo para ensinar aos demais. 

Já no grupo do NASF as falas foram contraditórias, pois alguns profissionais 

consideraram que antigamente a dimensão técnico-pedagógica do apoio acontecia de modo 

mais efetivo, enquanto que outros reconheceram uma certa evolução dessa dimensão, sendo 

melhor atualmente. Apesar dessa contradição, foi consensual que a dimensão técnico-

pedagógica do apoio matricial está aquém do que deveria ser. Esse dado converge com o 

encontrado na literatura, em que poucas ações de educação permanente são realizadas pelos 

apoiadores matriciais (Bispo Júnior & Moreira, 2017; Barrêto et al, 2013). 

A princípio, os profissionais que pontuaram que o ensino no matriciamento acontece 

raramente, associaram esse processo à discussão de algum tema sob responsabilidade de algum 

profissional. Entretanto, apontaram que como há dificuldade de conseguir quem se 

responsabilize, a atividade acaba não acontecendo. Segundo uma apoiadora, “a gente já teve 
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experiência de tentar durante o matriciamento colocar um pouquinho sobre esse caráter 

pedagógico, [...] uma vez eu falei por exemplo, sobre fascite plantar” (Grupo de reflexão - 

NASF). 

 Entretanto, alguns profissionais defenderam que a dimensão técnico-pedagógica do 

apoio deveria acontecer dentro dos espaços de encontro já existentes entre as equipes, sendo 

necessário aproveitá-los melhor. Segundo uma apoiadora, a reunião de matriciamento tem um 

potencial imenso, sendo o momento de discutir a demanda do usuário, que pode ser diferente 

daquilo que havia sido pensado inicialmente pela equipe que apresentou o caso.   

Em muitas situações das observações participantes a discussão de casos acontecia 

direcionada a um profissional considerado “responsável” pela demanda e o caso não era 

discutido na ausência dele. Entretanto, também havia situações em que diferentes profissionais 

se prontificassem a colaborar com o caso, independentemente de haver sido ou não direcionado 

a ele. Nesse sentido, durante a discussão de um caso poderiam ser abordados elementos que 

contribuíssem para o aprendizado geral da equipe e para a condução de outros casos com 

características semelhantes. Nos grupos de reflexão foi mencionado que apesar de cada caso 

ser um caso, a experiência de um pode ser usada para outros. 

Apoiadores relataram experiências em que foi reservado tempo na reunião de 

matriciamento para discussões temáticas e consideraram que essa ação enriquece a reunião, 

mas há diferenças de envolvimento técnico entre os profissionais das equipes. Uma profissional 

também relatou que onde trabalha foi definido “um novo matriciamento” a cada dois meses. 

Nele são abordados temas variados considerados como prioritários e estão presentes diferentes 

equipes e profissionais que não participam regularmente das reuniões de matriciamento, como 

da equipe de saúde bucal.  

Outros profissionais, por sua vez, ponderaram que é necessário criar outros espaços para 

que a dimensão técnico-pedagógica aconteça. De modo que, essa dimensão só estaria presente 

nas reuniões de matriciamento de modo pontual, quando houvesse tempo. Entretanto, percebe-

se que as tentativas de promover educação permanente fora da reunião de matriciamento são 

geralmente impossibilitadas por não haver tempo previsto para isso nas agendas. Os apoiadores 

consideraram que não há uma valorização dessas práticas.  

Essa expectativa por encontrar tempo para atividades programadas condiz com o 

entendimento, encontrado em alguns estudos, de que as ações de educação permanente se 

relacionam à realização de “capacitações” (Soleman & Martins, 2015; Bispo Júnior & Moreira, 

2017; Gurgel et al, 2017, Klein & Oliveira, 2017).  
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 Apesar dos profissionais buscarem um momento pré-estabelecido para a realização das 

ações consideradas por eles como técnico-pedagógicas, foi relatado que a aproximação entre 

EqSF e apoiadores permite que eles tirem suas dúvidas fora da reunião de matriciamento. Nesse 

sentido, o "apoio técnico-pedagógico" acontece em outros espaços, “até na cozinha”. Um 

médico afirmou que no polo de NASF em que atua, o matriciamento é nota 10 e o cuidado é 

"compartilhado", "contínuo" e "dinâmico", não ficando restrito ao momento das reuniões. Um 

apoiador relatou que 

hoje a gente tem uma liberdade muito maior com os profissionais do PSF, a nossa aproximação é muito 

maior, eles sentam fora da reunião, tiram uma dúvida, [...] então eu acho que esse apoio técnico-

pedagógico que estamos falando aqui, ele acontece em outros espaços, que não é só no matriciamento.  

(Grupo de reflexão - NASF) 

 

Percebemos que quando essa dificuldade de tempo para o técnico-pedagógico é apontada, 

se associa a compreensão mais “formal” da situação de ensino e aprendizagem, tal como uma 

aula sobre um tema específico. Há, portanto, uma dificuldade em se assumir as situações de 

aprendizado diluídas no cotidiano, como sendo atividades técnico-pedagógicas. Isso indica um 

entendimento de que as ações educativas são cursos, treinamentos ou capacitações, como se os 

profissionais do NASF tivessem como função ensinar técnicas e procedimentos de modo 

formalizado à EqSF (Bispo Júnior & Moreira, 2017). 

Em alguns momentos é mencionado que o apoiador “passa” o conhecimento. Essa 

perspectiva evidencia que as concepções de aprendizado desses profissionais podem estar 

voltadas para as concepções de uma pedagogia tradicional, o que é endossado pela menção do 

termo “passar”, como se fosse algo que acontece unilateralmente. Esse termo não condiz com 

a proposta do apoio, pois esse termo é mais voltado para uma educação bancária. Nessa 

perspectiva, a educação se dá como um deposito, sendo o educador um depositante e o 

educando um depositário. Assim, a única margem de ação possível para o educando é a de 

receber os depósitos, guardando e arquivando (Freire, 1987). O conhecimento, segundo Paulo 

Freire (1996), não é transferido, e sim construído. Nesse sentido, ensinar é criar possibilidades 

para a produção do conhecimento (Freire, 1996). 

A EqSF pontuou não ser necessário uma habilidade pedagógica específica para se ensinar, 

acreditando que se relaciona mais com uma questão de boa vontade ou de saber trabalhar em 

equipe. Um médico inclusive considerou que o processo de aprendizagem dos adultos é 

diferente, no sentido de se aprender a partir da discussão pontual de problemas frequentes. Esse 

ponto de vista condiz com uma metodologia ativa em educação chamada de problematização, 

que se desenvolveu a partir da educação popular freiriana, “não é um método voltado apenas 
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para a discussão teórica, sendo marcado pela integração entre a ação e a reflexão, bem como 

pelas transformações práticas que daí advém” (Simon et al, 2014, p.1359). Alguns profissionais 

consideraram que há diferentes maneiras de “passar” o conhecimento, que pode ser na forma 

de uma apresentação temática expositiva ou até mesmo em uma atividade compartilhada, para 

que um profissional observe o outro para aprender. Desse modo, podem haver práticas mais 

voltadas para uma transmissão do saber, relacionadas a princípios tradicionais de aquisição de 

conhecimento ou práticas de modo dialógico (Costa et al, 2015).  

Em contrapartida, há apoiador que relatou que não teve formação para apoio e, dessa 

forma, não saberia como ensinar se não aprendeu a ensinar. Os profissionais consideram que o 

NASF não tem base técnica de pedagogia, mas consegue fazer uma educação informal, 

entretanto seria importante refletir sobre a qualidade da educação em questão. A insegurança 

para a atuação na dimensão técnico-pedagógica do apoio devido à frágil formação desses 

profissionais para essas práticas também foi verificada por Bispo Júnior e Moreira (2017). 

Apesar disso, ainda que alguns profissionais considerem que não conseguem lidar com a 

questão pedagógica, ela pode estar sendo praticada no cotidiano de trabalho. 

essa correlação com a questão pedagógica, acho que tem muitas pessoas que acham que não dão conta, 

mas estão fazendo diariamente, [...] porque quando a gente pensa em capacidade pedagógica, você pensa 

que tem que dar uma aula ou fazer um grupo mirabolante e a maioria de nós, nem foi formada pra isso 

(Grupo de reflexão - NASF) 

 

Há um entendimento de que a forma como o ensino e a aprendizagem acontecem no 

matriciamento é diferente do que ocorre em uma sala de aula, porque na reunião é uma troca 

entre profissionais da área da saúde. Acredita-se que os profissionais não têm metodologia para 

“passar” conhecimento, mas, mesmo assim, conseguem. O trabalho em equipe seria mais 

central para as trocas acontecerem do que ter um conhecimento pedagógico.  

A contraposição entre o pedagógico e o trabalho em equipe pode indicar a compreensão 

de que são aspectos dissociáveis, como se a dialogicidade presente entre os trabalhadores não 

se relacionasse com a construção do conhecimento. Entretanto, para Freire (1996) a 

dialogicidade não recusa a validade de situações narrativas ou explicativas, em que o educador 

fala de um objeto.  

 Os apoiadores pontuaram que o matriciamento proporciona aprendizado e ampliação da 

visão sobre o usuário quando os profissionais do NASF conversam entre si e têm a oportunidade 

de conhecer mais sobre a área um do outro. Relataram situações em que tiveram a oportunidade 

de atuar com outros profissionais do polo e como isso foi uma experiência importante. Os 

processos de trabalho parecidos e a afinidade entre profissionais faz com que seja mais fácil os 
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apoiadores planejarem atividades entre si do que com a EqSF (Soleman & Martins, 2015). 

Entretanto, embora a situação relatada contemple possíveis processos de ensino e 

aprendizagem, não configuraria, a rigor, uma atividade matricial, que se caracteriza pelo apoio 

de um especialista a uma equipe de referência (Campos & Domitti, 2007). 

Há um outro aspecto a considerar, quanto ao receio de certos participantes do NASF em 

compartilhar seus conhecimentos:  

eu já passei por situações de profissionais que trabalhavam comigo no NASF, que não queriam dividir o 

conhecimento deles [...] você tá numa equipe que se propõe a ser um apoio, [...] pedagógico para outras 

equipes e você se depara com profissionais que não querem, que não desejam dividir o conhecimento deles 

com outro profissional (Grupo de reflexão - NASF) 

 

Essa questão pode ser pensada a partir dos conceitos de núcleo e campo de saberes de 

Campos (2003). Segundo o autor, o emprego dos termos núcleo e campo de conhecimento foi 

feito para associar aquilo que é participar de cada profissão com o trabalho coletivo em 

organizações. Para Campos (2003) “trata-se de uma explicação ‘reativa’ ao modismo da 

transdisciplinaridade. [...] O trabalho de equipe não deve eliminar o caráter particular de cada 

profissional ou de cada profissão” (p.17). É possível que haja um receio, por parte de alguns 

profissionais, de que ao compartilhar seu conhecimento, perderia-se aquilo que é específico de 

sua profissão, ou seja, o seu núcleo estaria sendo invadido pelo compartilhamento de saberes. 

Por outro lado, o conceito de campo pode trazer o entendimento que algum nível de 

compartilhamento é possível sem que o núcleo seja “invadido”. Essa formulação atuaria como 

um certo apaziguamento dos profissionais receosos de se liquefazerem frente ao 

compartilhamento de saberes, recuperando a perspectiva de que ainda há uma especificidade 

em seu trabalho.   

Já a perspectiva pedagógica na relação com o usuário, embora não seja o foco deste 

trabalho, foi abordada em todos os grupos. Nesse caso, todos os profissionais se colocaram na 

posição de quem ensina. Os profissionais relataram que a falta de uma educação popular em 

saúde5 e a falta de uma educação permanente nas unidades refletem no cuidado à saúde da 

população. Consideramos que a perspectiva pedagógica é intrínseca ao trabalho em saúde. Para 

Freire (1996) ainda que de modos diferentes “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender” (p.23). Resta saber o quanto os profissionais acreditam aprender com os 

usuários. 

                                                 
5 A educação popular em saúde tem como organizador a aproximação com os sujeitos no espaço comunitário, 

entendendo a “saúde como prática social e global e tendo como balizador ético-político os interesses das classes 

populares. Baseia-se no diálogo com os saberes prévios dos usuários dos serviços de saúde, seus saberes 

‘populares’, e na análise crítica da realidade” (Falkenberg et al, 2014) 
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Os profissionais acreditam que o NASF pode ajudar a EqSF a potencializar o olhar sobre 

os usuários. Em outros momentos é relatada que a relação entre NASF e EqSF é de troca, sem 

que haja uma hierarquia entre elas. Como mencionado anteriormente, uma ACS afirmou que o 

jeito de olhar para os casos mudou a partir das reuniões de matriciamento, tendo passado a levar 

para a reunião de matriciamento os casos que antes passavam despercebidos. Além disso, as 

ACS se atentaram para detalhes que antes não percebiam durante as visitas domiciliares. A 

mudança de olhar sobre a situação dos usuários foi uma fala recorrente no grupo de reflexão de 

ACS e TE. A mudança no olhar das ACS para os casos acompanhados por elas a partir do 

matriciamento também foi identificado no estudo de Amaral et al (2018). 

O processo de ensino e aprendizagem pode ser considerado um elemento analisador do 

apoio matricial, pois traz à tona diversas questões que atravessam as práticas de trabalho dos 

profissionais. Em alguns momentos há uma dificuldade por parte dos profissionais, EqSF e 

NASF, de se colocarem no lugar de quem aprende, o que pode afetar o cuidado integral à saúde 

do usuário, pois não é possível que apenas uma categoria profissional tenha o conhecimento 

relativo a todas as demandas em saúde. Quando o profissional se fecha ao que poderia aprender, 

ele limita suas ações e percepções.  

De forma geral, os apoiadores apresentaram um certo entendimento de que não haveria 

um conhecimento específico que poderiam ensinar. Essa recusa da dimensão técnico-

pedagógica pode se relacionar à certa insegurança pela crença de falta de formação para o 

ensinar, como está indicado no item Perfil e Formação Profissional. Além disso, o exercício 

pedagógico do apoio pode expor as pessoas e suas limitações técnico-científicas, 

principalmente em se tratando de uma concepção bancária de pedagogia, que prevê uma 

transferência e não uma construção conjunta de conhecimento. 

Apresenta-se também o receio de que o compartilhamento de saberes resulte em uns 

profissionais “entrando” no núcleo de saber dos outros. Ainda que atividades conjuntas ou a 

simples explicação de termos técnicos possam fazer com que as diferentes categorias 

profissionais entendam melhor o trabalho umas das outras. De forma que possibilite direcionar 

de modo mais efetivo as demandas e aumentar a resolutividade da APS pretendida pelo NASF 

(Brasil, 2008). Além disso, podemos questionar se o ensinar e o aprender estão presentes para 

todos os profissionais, independente da formação, ou se há uma segregação de algumas 

categorias, como por exemplo ACS, que muitas vezes não são reconhecidas como profissionais 

da saúde, o que é justificado por uma falta de formação. Paradoxalmente, é legítimo indagar se 

o matriciamento não seria, ele próprio, um espaço potente para que essa formação possa se dar.  
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8.1 Ensinar e aprender como via de mão dupla 

      

Nas primeiras formulações teóricas de Gastão Wagner de Sousa Campos, responsável 

pela formulação do apoio matricial no contexto brasileiro, sustentava-se que o apoiador seria 

um profissional com potencial de agregar recursos de saber, além de colaborar com 

intervenções que pudessem aumentar a capacidade da equipe de referência resolver problemas 

de saúde (Campos, 1999; Campos & Domitti, 2007). Nesse sentido, seria uma equipe com 

condições de melhorar o trabalho da outra, que não possuía conhecimentos necessários para 

lidar com alguns casos. Para melhor dialogar com os resultados desta pesquisa, retomamos as 

publicações do autor, inclusive aquelas em coautoria, bem como outras referências na literatura 

que abordam essa questão.  

De início, questionamos se a própria equipe de apoio matricial também não demandaria, 

em alguma medida, e, em algum momento um certo conhecimento para aumentar sua 

capacidade de resolver problemas de saúde. Campos e Domitti (2007) apontam que nenhuma 

especialidade de modo isolado poderia assegurar uma abordagem integral. Entretanto, se em 

um primeiro momento Campos e Domitti (2007) definem a “direção” do apoio, no sentido de 

que é uma equipe de especialistas quem amplia a atuação da equipe de generalistas, ao mesmo 

tempo assumem que nenhuma especialidade é suficiente de modo isolado.  

Paulo Freire é considerado uma das referências para a formulação da metodologia 

matricial (Campos, 2012; Campos et al, 2014). Para Freire (1996) o educador não deve poupar 

as oportunidades para testemunhar aos educandos sua segurança que se pauta na convicção de 

saber algo e de ignorar algo, juntamente à certeza de que é possível conhecer melhor o que já 

se sabe e conhecer o que ainda não se sabe. É possível transpor a fala do autor para o contexto 

do apoio matricial, no sentido de que nenhum profissional será possuidor de todos os 

conhecimentos, sendo necessário reconhecer na relação com o outro aquilo que não conhece. 

Com relação à retomada dos artigos, na primeira publicação de Campos (no caso, em 

coautoria) em que é abordado o trabalho do NASF, Cunha e Campos (2011) relatam que o 

trabalho dos núcleos é maior pelo aprendizado mútuo e pelo isolamento característico da APS 

na relação com a rede assistencial. Não fica claro nesse artigo se os autores mencionam o 

aprendizado mútuo referindo-se às diferentes categorias profissionais presentes no NASF ou à 

relação entre o NASF e a EqSF, ou seja, poderia ser um aprendizado envolvendo apenas equipe 

de apoio ou todos os participantes do matriciamento.  
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Em um artigo publicado Campos et al (2014) relatam que “o fio condutor do trabalho de 

uma equipe de referência é o compartilhamento de saberes, competências, responsabilidades e 

ações” (p.989). Entretanto, os autores relatam que a dimensão técnico-pedagógica do apoio 

“pressupõe apoio educativo para a equipe de referência e ações realizadas conjuntamente com 

ela” (Campos et al, 2014, p.989). Campos et al (2014) apesar de considerarem o 

compartilhamento de saberes, definem que a dimensão técnico-pedagógica do apoio acontece 

de uma equipe para outra, como se fosse algo unilateral.  

 Oliveira e Campos (2015), por sua vez, consideram que o apoio é um modo de educação 

permanente e de reconstrução de si mesmo, por possibilitar a reflexão sobre práticas e certezas 

cristalizadas. Porém, não mencionam se essa educação permanente partiria de uma equipe para 

a outra ou se seria um processo mútuo.  

 Em um estudo sobre a formação médica do qual é Campos é coautor, Oliveira et al 

(2017), relatam que com residentes participantes do apoio matricial, a troca de experiências e 

saberes acontecia. Contudo, essa troca, geralmente, acontecia somente entre médicos, seja 

especialista e generalista ou generalista e generalista. Oliveira et al (2017) relataram haver certa 

assimetria nas relações, preponderando o saber do especialista, o que acontece com a anuência 

da equipe de referência. Também não foi observada postura de aprendiz nos residentes, que 

quando se manifestavam o faziam a partir do lugar de especialista, de forma parecida com o 

preceptor (Oliveira et al, 2017). Esses aspectos não foram criticados pelos autores, ainda que 

Campos (2012) considere que o “papel do apoiador é o de colocar na roda, ou seja, de trazer 

esse não dito da assimetria para ser analisado, para ser compreendido e para ser falado e, ao 

mesmo tempo, produzirem-se leis novas que reduzam essa assimetria” (p.151).  

Por fim, no estudo sobre o NASF e o trabalho interprofissional em que Campos é coautor 

(Castro, Nigro & Campos, 2018), um dos resultados da pesquisa foi que acontecia uma relação 

de troca entre os trabalhadores das equipes envolvidas no matriciamento. De acordo com os 

autores essa troca gera um duplo ganho entre os participantes (aprender e ensinar) (Castro, 

Nigro & Campos, 2018).  

Acreditamos que na formulação inicial de Campos a multidirecionalidade do apoio 

matricial ainda não estava presente, de modo que o apoio era salientado como algo que 

aconteceria de apoiadores para apoiados. Ainda que naquele momento já se considerasse a 

relação dialógica pautada no compartilhamento de saberes, a possibilidade de um ensino em 

via de mão dupla só foi explicitada gradativamente nas publicações em que participou como 

coautor (Cunha & Campos, 2011; Oliveira et al, 2017; Castro, Nigro & Campos, 2018). Nas 
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publicações anteriores em que ele é o primeiro ou único autor, geralmente o especialista é 

identificado como aquele que transmite o saber. Ainda que Campos (Campos, 2012; Campos 

et al, 2014) cite Paulo Freire como uma de suas referências, a forma inicial como o apoio foi 

abordado pode parecer reforçar elementos de uma pedagogia voltada para a transmissão do 

saber e não para a construção do conhecimento, como proposto por Paulo Freire.  

Em uma revisão realizada por Castro e Campos (2016), considerou-se que a formulação 

conceitual do apoio não resultou em polêmica, seja conceitual, teórica ou metodológica. 

Entretanto, no que se refere à “direcionalidade” do apoio, alguns autores consideram que o 

apoio pedagógico acontece em via de mão dupla (Bispo Junior & Moreira, 2017; Melo & 

Miranda, 2018; Barros et al, 2015; Soares, 2015; Tesser, 2018; Oliveira, 2010) o que, em última 

instância, poderia ser entendido se não como discordância, pelo menos como um avanço em 

relação à formulação original do apoio. 

A partir dos dados produzidos no âmbito desta pesquisa, concordamos com o ponto de 

vista de Bispo Júnior e Moreira (2017) de que o NASF “no mesmo tempo em que presta apoio 

pedagógico também se é apoiado” (p.10). O apoio pedagógico, na visão dos autores, se dá do 

NASF para as EqSF e o contrário, sendo um processo dialógico, que como tal não se constitui 

em via de mão única.  

O apoio pode ser entendido, então, como prática relacional, com uma reciprocidade em 

potencial. Assim, um enfermeiro ou um ACS, por exemplo, podem ser fundamentais para o 

trabalho de um endocrinologista no atendimento de um usuário com diabetes (Melo & Miranda, 

2018). O matriciamento não seria “necessariamente unidirecional do tipo ‘eu matricio você 

nesse tema específico que eu domino’, mas talvez ‘nós nos matriciamos com diferentes ênfases 

de acordo com a situação’.” (Melo & Miranda, 2018, p. 446).  

Quando as ações realizadas em conjunto pelos profissionais, incluídas as discussões de 

caso, acontecem em uma dimensão pedagógica, com diálogo contínuo, multiplicam-se saberes 

em relação a algum objeto específico. Assim, há uma quebra na perspectiva do saber individual, 

em que quem conseguiria lidar com algumas situações seria apenas o especialista. Esse diálogo 

demanda uma postura aberta, por parte dos envolvidos, em conectar-se com o conhecimento do 

outro, criando possibilidades de intervenção. Nesse sentido, requer que os profissionais 

referenciem uns aos outros, partindo de um mesmo lugar, sem que um saiba mais que o outro 

ou que haja hierarquias (Soares, 2015). 

Para Oliveira (2010), há no apoio “uma lógica de troca multidirecional, de duplo ganho 

aos participantes do processo (aprender e ensinar), e não uma corrente hierarquizada e 
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descendente” (p.276). Dois elementos são importantes na fala desse autor: o primeiro é a 

multidirecionalidade do apoio, de forma que assume que o apoio pode acontecer em diferentes 

direções, não apenas de apoiadores para apoiados. O segundo elemento é que ensinar e aprender 

representam um duplo ganho no processo, ou seja, o apoiador também aprende ao ensinar e 

vice-versa. Esse ponto de vista é coerente com as formulações de Paulo Freire (1996), pois “[...] 

embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-

se e forma ao ser formado” (p.23). 

Barros et al (2015) encontraram como resultado de pesquisa que as equipes NASF 

consideravam que as EqSF também “matriciavam” o NASF, principalmente no que se refere 

aos conhecimentos sobre o território e as demandas da comunidade e das famílias. Esse 

resultado converge com o que foi encontrado na presente pesquisa, pois nas situações de 

observações notamos que havia troca de conhecimentos envolvendo todos os participantes, em 

que o compartilhamento poderia partir de diferentes sujeitos, fossem eles apoiadores ou 

apoiados.  

Além disso, nos grupos de reflexão, as ACS relataram que também passaram a ser 

orientadoras, após o contato com o NASF. Médicos e enfermeiros consideraram que também 

apoiavam os apoiadores e o NASF considerou também ser apoiado pela EqSF. A partir dos 

achados desta pesquisa, concordamos com Oliveira (2010) que o apoio atua em uma lógica 

multidirecional. Nesse contexto, amplia suas possibilidades de se sustentar como dispositivo 

produtor de saberes construídos de forma coletiva e a partir do caso em questão, para além dos 

saberes especialísticos instituídos. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a dimensão técnico-pedagógica do apoio 

matricial no NASF de Belo Horizonte. Para isso, foram realizadas observações participantes, 

entrevistas com a anterior e a atual coordenação técnica do NASF e grupos de reflexão com 

profissionais da EqSF e do NASF. A prática de apoio no município começou antes da 

implantação do NASF, pelas equipes de saúde mental que já trabalham na lógica do apoio. O 

apoio realizado por essas equipes serviu como inspiração quando foram iniciadas em alguns 

distritos sanitários as práticas de apoio pelo NAR, antecessor do NASF. Nesse sentido, antes 

da sua implantação já havia em Belo Horizonte uma estratégia que trabalhava na lógica do 

apoio, com foco na reabilitação e promoção da saúde. Quando a Portaria do NASF foi publicada 

(Brasil, 2008), a gestão considerou que seria a oportunidade de consolidar as práticas que já 

estavam acontecendo, expandindo-a para todos os distritos sanitários do município. 

A partir das observações participantes, foi possível entender algumas das potencialidades 

e dificuldades na execução das práticas técnico-pedagógicas no âmbito do NASF. A 

participação dos profissionais nas reuniões de matriciamento, encontrou uma realidade muito 

diversa entre as equipes observadas. Nem todos os profissionais participavam das reuniões, 

atividade que se mostrou o principal momento de encontro entre as equipes.  

Foram identificados encontros entre equipes em que havia compartilhamento de saber 

entre os profissionais envolvidos, todos tendo algum saber para compartilhar. Entretanto, em 

alguns lugares notou-se uma diferenciação quanto à participação das diversas categorias 

profissionais. Com destaque para a pouca participação dos ACS, que pouco se manifestavam 

durante as reuniões.  

Em relação à responsabilização, a realidade encontrada também foi diversa. Em alguns 

locais os profissionais nos pareceram mais apropriados e resolutivos em relação às demandas 

da população adscrita, mantendo o vínculo com o usuário mesmo em face de eventuais 

encaminhamentos para outros pontos de atenção da rede. Contudo, em outros lugares isso não 

acontecia e os profissionais não discutiam efetivamente os casos, havendo apenas a 

transferência da responsabilidade de um profissional para outro, sem manutenção do vínculo. 

A desresponsabilização atingiu seu auge nas situações em que os apoiadores se recusaram a 

realizar atividades de grupo com usuários atendidos pela saúde mental. 

A partir dos grupos de reflexão, foi possível conhecer como a dimensão técnico-

pedagógica se apresentava nas concepções e expectativas dos profissionais quanto ao apoio 
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matricial do NASF. Os profissionais consideraram que o apoio matricial está aquém daquilo 

que poderia ser, muitas vezes se resumindo às reuniões de matriciamento dominadas pela 

“passação de casos”. Constatamos que os profissionais não reconhecem prontamente a 

dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial, mas que ela está presente nas práticas, ainda 

que despotencializada pelo desconhecimento da sua função pelos profissionais; pelo pouco 

investimento na formação dos apoiadores; por problemas de gestão da demanda; por 

atravessamentos da gestão e da gerência da UBS; pela dominância da prática do atendimento 

individual não compartilhado e por eventuais dificuldades de participação de algumas 

categorias, com destaque para os agentes comunitários de saúde. 

Foi possível perceber, a partir dos diferentes modos de produção de dados, que a chamada 

“ampliação do NASF” foi uma questão que atravessou o trabalho dos profissionais em 2018. 

Durante as observações notou-se, após a contratação de profissionais com carga horária de 20 

horas por semana, a participação dos apoiadores nas reuniões de matriciamento diminuiu, assim 

como o contato entre os membros de um mesmo polo de NASF.  

Em relação ao contexto nacional, cabe lembrar que a PNAB de 2017 (Brasil, 2017) deixa 

em aberto qual será o futuro do NASF, pois ainda não houve uma publicação específica sobre 

a estratégia desde então. De forma que não está claro quais desdobramentos virão e quais serão 

as mudanças que o NASF poderá sofrer. Assim, trata-se de um contexto de incertezas e de 

possibilidades de desconstrução, não apenas do NASF como proposta inovadora na APS, mas 

do SUS de modo geral, haja vista a recente Nota Técnica nº 11/2019 do Ministério da Saúde 

alterando a Política Nacional de Saúde Mental (Brasil, 2019).  

Além disso, na atual conjuntura as concepções de Paulo Freire, tomado como referência 

para a formulação do apoio matricial e patrono da educação brasileira, tem sofrido 

perseguições. O atual governo buscou um ministro da educação que estivesse disposto a 

“expulsar” a filosofia freiriana das escolas. Tal situação torna incerto o futuro, não apenas das 

escolas, mas também da Educação Popular em Saúde e da Educação Permanente em Saúde, 

que usam como referencial as ideias de Paulo Freire, o que pode representar uma grande perda 

para essas áreas. 

Podemos apontar, como limite do trabalho, a escolha por observar as situações formais 

de matriciamento, ou seja, programadas, não abrangendo observações de situações. Como não 

foi observado o cotidiano das equipes, não foi possível analisar as situações em que o apoio 

acontecia fora do espaço das reuniões e na rotina dos profissionais.  
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Por se tratar de uma pesquisa-intervenção formativa e participativa, os benefícios da 

pesquisa foram notados ao longo do processo. Foi estabelecida uma parceria entre o grupo 

operacional da pesquisa e o coletivo ampliado de pesquisadores, de modo que foram feitos 

convites para participação em fóruns da SMSA para discutir o apoio matricial, seja em distritos 

sanitários ou no nível central da SMSA.  

Finalmente, ainda que os profissionais não reconheçam a dimensão técnico-pedagógica 

do apoio nas relações dialógicas informais de construção de conhecimentos o desconhecimento 

dessa dimensão não impede que ela se dê, mesmo nos corredores. Nessas situações, a dimensão 

técnico-pedagógica do apoio se sustenta menos na reprodução dos elementos instituídos pela 

política ou pelas portarias, e mais nas necessidades surgidas “a quente” no cotidiano do cuidado, 

a partir do ineditismo dos casos. Incorporar essa potência instituinte do apoio em favor do 

alargamento das possibilidades pedagógicas para ampliação da clínica de uns e de outros talvez 

se constitua em um de seus maiores desafios.   
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APÊNDICE A 

 

Grupo de Reflexão com profissionais das Equipes de Saúde da Família 

 

Questão geradora: 

O que vocês pensam das práticas de matriciamento do NASF em Belo Horizonte? 

Perguntas de relance: 

● Qual é a expectativa ou demanda de vocês quantos ao matriciamento ou dirigida aos 

apoiadores do NASF? 

● Além das reuniões, que outras práticas de matriciamento acontecem? 

● Qual a relação das práticas de matriciamento do NASF e da Saúde Mental? 

● No matriciamento do NASF existe ensino e aprendizagem? Se sim: quem ensina em 

quem aprende? Vocês poderiam exemplificar? 

● Nesse processo de ensino e aprendizagem há dificuldades ou desafios? Ou aspectos 

positivos a destacar? 

● A partir do apoio matricial houve alguma mudança na sua prática profissional? 

● Você usa o conhecimento ou a experiência adquirida em alguma prática matricial em 

outras situações?  

 

Grupo de Reflexão com profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família  

 

Questão geradora: 

O que vocês pensam das práticas de matriciamento do NASF em Belo Horizonte? 

Perguntas de relance: 

● Qual é a expectativa de vocês quanto a essa prática de vocês do matriciamento? 

● Além das reuniões, que outras vezes vocês se encontram com os trabalhadores das 

EqSF? Se não: poderiam/deveriam acontecer na opinião de vocês? Quais? 

● Qual a relação das práticas de matriciamento do NASF e da Saúde Mental? 

● No matriciamento do NASF existe ensino e aprendizagem? Se sim: quem ensina em 

quem aprende? Vocês poderiam exemplificar? 

● A partir da prática matricial de vocês, vocês percebem se há mudança na prática 

profissional dos trabalhadores da EqSF? 

● Vocês percebem se a EqSF usa o conhecimento ou a experiência adquirida em algum 

matriciamento com vocês em outras situações semelhantes no cotidiano deles? 
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SITUAÇÕES ANALISADORAS DO CARÁTER TÉCNICO-PEDAGÓGICO DO 

MATRICIAMENTO PARA DISCUSSÃO PELOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS 

DE REFLEXÃO 

 

1. Em uma reunião de matriciamento em Saúde Mental, os profissionais discutem sobre 

um caso e usam o termo “psicose”. Uma ACS, que estava ao lado de um dos 

observadores, lança mão de seu celular e pesquisa no google o termo psicose. Ela não 

fala com o grupo sobre sua dúvida e nem sobre a informação colhida por meio de sua 

estratégia. Gostaríamos que pudessem comentar esta situação. 

2. A médica de uma EqSF discute com os ACS e com a psicóloga apoiadora da SM um 

caso de uma usuária que teve uma recaída. Trata-se de um caso bastante conhecido pela 

EqSF e pela psicóloga, que detalha para alguns de nós observadores ali presentes o 

histórico do caso. ACS contribui destacando o contexto sociofamiliar em questão. Foi 

decidido que a psicóloga faria uma visita domiciliar. Um observador pergunta para a 

psicóloga se alguma ACS a acompanharia durante a visita, uma vez que a pesquisa se 

interessaria por acompanhar situações de compartilhamento da clínica, potencialmente 

pedagógicas, entre profissionais da EqSF e equipe de apoio. Ela comunicou que não, 

pois a ACS “atrapalharia” o contato com a usuária. 

3. Na literatura há um artigo em que os autores comentam que o CTP do matriciamento, 

entendido como uma transferência de saber especializado (do apoiador para o 

generalista da EqSF) poderia colocar a AB em uma posição cristalizada de aprendiz. 

Jorge, M. S. B., Vasconcelos, M. G. F., Neto, M., Pereira, J., Gondim, L. G. F., & 

Simões, E. C. P. (2014). Possibilidades e desafios do apoio matricial na atenção básica: 

percepções dos profissionais. Psicologia: teoria e prática, 16(2), 63-74. 

4. Na literatura há autores que contam de uma situação ocorrida em que foi endereçado a 

uma especialista de elevada experiência e longa atuação no SUS um convite para que 

integrasse a equipe matricial de uma cidade e ela recusou o convite, alegando ter 

dificuldades pedagógicas.  

Hoepfner, C., Franco, S. C., Maciel, R. A., & Hoepfner, A. M. D. S. (2014). Programa 

de apoio matricial em cardiologia: qualificação e diálogo com profissionais da atenção 

primária. Saúde e Sociedade, 23, 1091-1101. 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIROS DAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

 

 

ENTREVISTADA: coordenadora à época da fundação do NASF em Belo Horizonte 

DIA: 29/08/18, às 9:00 h, na SMS. 

 

FUNDAÇÃO INSTITUCIONAL DO NASF EM BH 

• A gente gostaria que você nos contasse sobre o processo de criação dos NASF em 
BH; 

• Você poderia nos indicar algum documento diretriz dos NASF de BH, algum 
documento norteador do processo de trabalho?  

o O documento NASF BH: competências e ações (publicado em agosto/2008 e 
atualizado em dez/2012) continuava, até sua saída da coordenação, como 
uma referência? Ou há outro? Quem elaborou esses documentos? Esses 
documentos, quando elaborados, foram discutidos com os trabalhadores? 

E ao longo dos anos com os trabalhadores recém-chegados?  

• Que experiências influenciaram a criação dos NASF em BH? 

• Houve algum tipo de tensão/conflito na criação do NASF? Que consenso foi 

produzido ou possível; que forças estavam em jogo; que participantes? [Recuperar 

o debate] 

• Desde a fundação do NASF até a época em que você saiu da coordenação, como 

percebia a política municipal do NASF em relação à política nacional específica? 

• Na sua coordenação, já existiam as Referências Técnicas nos distritos? Se sim, 
quais as atribuições delas? Se não, como avalia a existência das atuais referências 

técnicas em cada distrito? 

 

DIMENSÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA E RESPECTIVA FORMAÇÃO 

• Há uma dimensão assistencial e outra técnico-pedagógica no processo de trabalho 
do NASF (segundo literatura, caderno de diretrizes do MS e documento orientador 
do NASF municipal). Como era concebida a prática pedagógica do apoio matricial 
na fundação do NASF em BH? Você considera que a expectativa das EqSF quanto 
ao NASF era condizente com essa concepção que incluía uma dimensão técnico-
pedagógica no trabalho dos apoiadores? Como, na sua percepção, os trabalhadores 
do NASF incorporaram essa dimensão técnico-pedagógica no seu processo de 

trabalho?  
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• Os apoiadores do NASF são preparados para o exercício da dimensão técnico-
pedagógica? Se sim, de que forma? Se não, você acha que deveria se oferecer algum 

tipo de formação para essa prática? Qual? 

 

SITUAÇÕES ENCONTRADAS A PARTIR DA ATUAL PESQUISA  

• Antes de chegarmos até aqui nessa fase da pesquisa nós passamos por etapas de 
revisão bibliográfica, observações de reuniões de apoio matricial e grupos focais 
com trabalhadores. Gostaríamos de expor algumas situações encontradas para que 

você comentasse. 

• Você chegou a acompanhar o processo de ampliação ocorrido no NASF no início 

deste ano? Se sim, o que achou dele? 

• Você acha que a nova PNAB pode repercutir no processo de trabalho do NASF/ 
NASF-AB, particularmente em relação às práticas de matriciamento? Se sim, como? 

 

RELAÇÃO NASF-SM 

• Há alguma relação entre as práticas de apoio do NASF e Saúde Mental? Afinal, ao 
NASF em BH cabem ações em saúde mental? Se sim, você acha importante a 
articulação entre as gestões da SM e do NASF? E entre os trabalhadores de cada 

equipe? Isso foi possível na sua gestão? Se sim, como? Se não, por que?  

• É possível haver duplicidade de psicólogos nas práticas de apoio matricial na AB 
em BH, um na equipe do NASF e outro na equipe de SM, ambos psicólogos apoiando 

a mesma equipe de saúde da família.  

o Sobre isso, algumas questões: 

• Como você avalia essa duplicidade? Que potencialidades ou 

dificuldades ela pode gerar?  

• Que impactos para o cuidado em saúde mental?  

 

 

ENTREVISTADA: coordenadora atual dos NASF em Belo Horizonte 

DIA: 13/11/2018, às 9:30 h, na SMS. 

 

FUNDAÇÃO INSTITUCIONAL DO NASF EM BH 

• A gente gostaria que você se apresentasse e nos contasse sobre sua participação 

no processo de criação dos NASF em BH; 

• Você poderia nos indicar algum documento-diretriz dos NASF de BH atualmente, 

algum documento norteador do processo de trabalho?  
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o O documento NASF BH: competências e ações (publicado em agosto/2008 e 

atualizado em dez/2012) continua uma referência? Ou há outro? Se sim: 

quem elaborou? Esses documentos, quando elaborados, são discutidos com 

os trabalhadores? E posteriormente com os trabalhadores recém-

chegados?  

• Há alguma experiência pessoal ou de algum lugar específico que influencie a atual 

gestão dos NASF em BH? 

• Na sua experiência como profissional, houve algum tipo de tensão/conflito na 

criação do NASF em BH? Que consenso foi produzido ou possível; que forças 

estavam em jogo; que participantes? [Recuperar o debate] 

• Em seu tempo de trabalhadora do NAR e NASF e como gestora atualmente, como 

percebe a política municipal do NASF em relação à política nacional específica? 

• Quais são as atribuições das Referências Técnicas dos distritos? Como avalia a 

função das atuais referências técnicas em cada distrito? Há algo que elas poderiam 

fazer e não fazem? 

 

DIMENSÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA E RESPECTIVA FORMAÇÃO 

• Há uma dimensão assistencial e outra técnico-pedagógica no processo de trabalho 

do NASF (segundo literatura, caderno de diretrizes do MS e documento orientador 

do NASF municipal). Como você vivenciou a prática pedagógica do apoio matricial 

na fundação do NASF em BH? Você considera que a expectativa das EqSF quanto 

ao NASF era condizente com essa concepção que incluía uma dimensão técnico-

pedagógica no trabalho dos apoiadores? Como, na sua percepção atual de gestora, 

os trabalhadores do NASF incorporaram essa dimensão técnico-pedagógica no seu 

processo de trabalho?  

• Os apoiadores do NASF são preparados para o exercício da dimensão técnico-

pedagógica? Se sim, de que forma? Se não, você acha que deveria se oferecer algum 

tipo de formação para essa prática? Qual? 

 

SITUAÇÕES ENCONTRADAS A PARTIR DA ATUAL PESQUISA  

• Qual sua avaliação sobre o processo de ampliação ocorrido no NASF no início deste 

ano?  

• Você acha que a nova PNAB pode repercutir no processo de trabalho do NASF/ 

NASF-AB, particularmente em relação às práticas de matriciamento? Se sim, como? 

RELAÇÃO NASF-SM 

• Há alguma relação entre as práticas de apoio do NASF e Saúde Mental? Afinal, ao 
NASF em BH cabem ações em saúde mental? Se sim, você acha importante a 
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articulação entre as gestões da SM e do NASF? E entre os trabalhadores de cada 
equipe? Isso tem sido possível na sua gestão? Se sim, como? Se não, por que?  

• É possível haver duplicidade de psicólogos nas práticas de apoio matricial na AB 
em BH, um na equipe do NASF e outro na equipe de SM, ambos psicólogos apoiando 

a mesma equipe de saúde da família.  

• Sobre isso, algumas questões: 

• Como você avalia essa duplicidade? Que potencialidades ou 
dificuldades ela pode gerar?  

• Que impactos para o cuidado em saúde mental?  

• Você poderia nos apontar semelhanças e diferenças entre as práticas de apoio do 

NASF e Saúde Mental? 

 

 

 


