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RESUMO  
 
FREDERICO, Deison Fernando. Apoio Matricial à Saúde da Família no 
Município do Rio de Janeiro: trabalho vivo e questões bioéticas. Niterói, 2016. 
Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Saúde Coletiva, 
Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva, 
Niterói, 2016. 
 
O avanço da implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) em todo o país e a 

necessidade de qualificar suas ações e aumentar o escopo de atuação compuseram o 

contexto propício à criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), no ano 

de 2008. Tal núcleo de apoio é formado por diferentes especialistas, os quais prestam 

suporte matricial aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), no âmbito 

pedagógico e assistencial. O conceito de apoio matricial é elaborado por Gastão 

Wagner de Souza Campos, tendo sido aplicado inicialmente no campo da saúde 

mental. Na cidade do Rio de Janeiro a ESF apresentava uma cobertura de 

aproximadamente 7% no ano de 2009 e atualmente a cobertura ultrapassa os 50%. A 

adesão de equipes NASF inicia-se em 2011 e, ao final do ano de 2015, já se 

contabilizam 73 equipes atuantes. Com base nessas considerações, esta pesquisa tem 

por objetivo: analisar o trabalho de Apoio Matricial e ‘mapear’ os conflitos bioéticos 

do processo de matriciamento, na perspectiva dos profissionais de nível superior da 

equipe de ESF e do NASF, de uma Área de Planejamento da cidade do Rio de 

Janeiro. Trata-se de um estudo de caso, de cunho qualitativo, que utilizou os 

instrumentos de entrevista e observação participante para construção de dados, que 

foram interpretados com a Análise de Conteúdo de Bardin. Como resultado 

obtiveram-se dois artigos, a saber: (1) O apoio matricial à Estratégia Saúde da 

Família: construções possíveis, o qual apresenta um levantamento de experiências de 

apoio matricial nos últimos quinze anos; (2) A consolidação do NASF na cidade do 

Rio de Janeiro: trabalho vivo e questões bioéticas, no qual a metodologia e análise 

dos dados construídos são apresentados. A conclusão é que o processo de trabalho do 

NASF vem sendo consolidado no território, aumentando a resolutividade, 

qualificando os casos encaminhados aos serviços especializados, entre outros 

avanços. Contudo, alguns problemas podem ser identificados, como a grande 

rotatividade de profissionais e o excesso de atribuições, dificultando assim, o processo 

de matriciamento. Por fim, identifica-se na fala dos profissionais que as questões 

bioéticas presentes em outros estudos, como os atritos interpessoais, a oferta de 
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cuidado em saúde não igualitária aos usuários pelo profissional, a preocupação com o 

sigilo profissional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em relação aos 

usuários, entre outros aspectos.    

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Serviços de Saúde; Ética. 
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ABSTRACT 
 
The advance of the implementation of the Family’s Health Strategy all over the 

country and the need to qualify its actions and to increase the scope of the actuation 

composed the propitiate context to create the Core of the Family’s Health Support in 

2008. This core of support is formed by several specialists that make the matricial 

care to the professionals of the Health’s Primary Attention in the pedagogical and 

healthcare support.  The concept of matricial support is elaborated by Gastão Wagner 

de Souza Campos and had been initially applied in the mental’s health field. In the 

Rio de Janeiro city, the Family’s Health Strategy covered about 7% in 2009 and 

actually exceeds 50%. The adhesion of Core of the Family’s Health Support teams 

begins in 2011 and in the end of 2015, accounts 73 acting teams. According to theses 

considerations, this research has as objective: analyze the work of the Matricial 

Support and to map the bioethical conflicts in the matricial process, in the perspective 

of the superior level professionals that are part of the Family’s Health Strategy and 

the Core of the Family’s Health Support, in a specific area of Rio de Janeiro city. It’s 

a qualitative case study that opted to use some instruments as interviews and 

participant observation to construct the data that had been interpreted by the Content’s 

Analyze of Bardin. As a result, two articles were produced: 1) The matricial support 

to the Family’s Health Strategy: possible constructions, that presents a reunion of the 

experiences of the matricial support on the last fifteen years. 2) The consolidation of 

the Core of the Family’s Health Support: live work and bioethical questions, where 

the methodology and the data analyze are presented. The conclusion is that the work 

process of Core of the Family’s Health Support is being consolidated in the territory, 

increasing the resoluteness, qualifying the cases that are forwarded to the specialized 

services, between other conquests. However, some problems can be also identified as 

the huge turnover of professionals and the excess of attributions, hampering the 

matricial process. Concluding, is possible to identify that the bioethical questions are 

present in other studies, as the interpersonal relation and its conflicts, the non-

egalitarian offer to the user, the concern about the secrecy of the Health’s Community 

Agent, and other aspects. 

 
 

 
Descriptors: Health’s Primary Attention, Health’s Services, Ethics.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe a reorientação do modelo 

assistencial da Atenção Primária à Saúde (APS)1, que foi operacionalizada por meio 

da instalação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde (UBS), 

ficando a cargo destas equipes a responsabilidade de acompanhar aproximadamente 

quatro mil pessoas, localizadas em um território adscrito. As equipes atuam com 

ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 

agravos mais frequentes e na manutenção da saúde deste território (BRASIL, 2004). 

Trata-se então, de um projeto, condicionado pelo desenvolvimento histórico e 

pela organização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Tal proposta teve seu 

início em 1994, obtendo um crescimento expressivo nos últimos anos. Por outro lado, 

a consolidação desta estratégia ainda necessita de maiores investimentos financeiros e 

recursos humanos qualificados, de modo a fomentar um processo contínuo de 

transformação dos serviços tradicionais da APS no âmbito do país, ou seja, a mudança 

do paradigma biomédico hegemônico (BRASIL, 2004). Além de vir produzindo bons 

resultados apontados pelos indicadores de saúde das populações atendidas, a ESF 

busca maior racionalização na utilização dos diversos níveis e recursos assistenciais 

do SUS (SALA e MENDES, 2011). As equipes da ESF são compostas por no mínimo 

um médico de família, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e seis agentes 

comunitários de saúde. 

Até o ano de 2009, a cidade do Rio de Janeiro apresentava cerca 7% de 

cobertura pela ESF (HARZHEIM 2013, apud BRASIL, 2012). Nos anos seguintes, 

houve um investimento significativo para esta política e, ao final do ano de 2012, o 

município já havia alcançado aproximadamente 40% da população coberta pela ESF. 

No entanto, o autor aponta para a necessidade de avaliação deste processo, em virtude 

de sua rápida expansão e defende que “o grande risco para a consolidação do modelo 

proposto é a falta de recursos humanos de qualidade e bem preparados para 

trabalhar em APS, em especial de médicos de família e comunidade”2. 

																																																								
1	Na presente dissertação as expressões “Atenção Primária à Saúde” e “Atenção Básica” serão 
utilizadas, indistintamente, como sinônimos.	
2 	HARZHEIM, Erno. Pesquisa avaliativa sobre aspectos de implantação, estrutura, processo e 
resultados das clínicas da família na cidade do Rio de Janeiro. p. 3	
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A ESF é responsável pela assistência a cerca de 101 milhões de usuários, 

desde a sua concepção no ano de 1994, enfrentando limitações de uma rede de saúde, 

que não consegue assistir as necessidades de saúde das pessoas (SILVA et al., 2012). 

A APS é uma das prioridades do Ministério da Saúde, por ser o eixo que 

fundamenta o SUS. De fato, busca-se através deste eixo, o desenvolvimento de 

políticas amplas, a fim de enfrentar os nós críticos centrais da ampliação e o 

desenvolvimento do sistema de saúde. Pode-se ressaltar que a ampliação do acesso, 

qualificação e resolutividade das ações da APS estão entre os desafios basilares, do 

processo de consolidação e estruturação desta política no país. E é neste cenário que o 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) agrega a política, como um aparelho 

estratégico para a qualificação das ações da APS. Através de um trabalho 

colaborativo, compartilhando saberes, promovendo a ampliação da clínica das equipes 

e sua resolutividade (BRASIL, 2009). O NASF surge em 2008, por meio da Portaria 

GM 154, de 2008, a qual define que: 

O principal objetivo foi o de apoiar a inserção da Estratégia Saúde 
da Família na rede de serviços, além de ampliar a abrangência e o 
escopo das ações da Atenção Básica, e aumentar a resolutividade 
dela, reforçando os processos de territorialização e regionalização 
em saúde. 

(Brasil, 2009, p. 10) 

 

O “apoio” – fundamento da proposta do NASF – é entendido como uma 

ferramenta de gestão chamada de “Apoio Matricial” (AM), que se integrará ao 

processo de trabalho da “equipe de referência” (BRASIL, 2009). Neste contexto 

entende-se a equipe de ESF como a equipe de referência, ou seja, o conjunto de 

trabalhadores que têm a responsabilidade do cuidado em saúde por um número de 

usuários de um território adscrito. É importante ressaltar que a equipe de referência 

agrega diferentes especialistas e profissionais incumbidos de intervir sobre um 

problema de saúde, almejando fins comuns, sendo responsáveis por uma série de 

ações, mesmo que atuando com variadas formas de intervenção (CAMPOS e 

DOMITTI, 2007). 

É sabido que as concepções de equipe de referência e AM, foram 

desenvolvidos por Campos e adotadas inicialmente pelos serviços de saúde mental, de 

atenção primária e hospitalar, na rede pública de Campinas/SP, Belo Horizonte/MG e 
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em Rosário na Argentina (CAMPOS e CUNHA, 2011). Nesse sentido, Campos e 

Cunha (2011, p. 3), afirmam que: 

O Apoio Matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda 
especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a 
problemas de saúde, de maneira personalizada e interativa. Opera 
com o conceito de núcleo e de campo. Assim: um especialista com 
determinado núcleo, apoia especialista com outro núcleo de 
formação, objetivando a ampliação da eficácia de sua atuação. 
Trata-se de uma metodologia de trabalho complementar àquela 
prevista em sistemas hierarquizados, a saber: mecanismos de 
referência e contrarreferência, protocolos e centros de regulação.  

 

A tecnologia do AM, começou a ser utilizada no campo da saúde mental e 

pôde ser aplicada a diversos contextos e nos mais variados serviços de saúde. Mas 

neste estudo busca-se especificamente localizar o AM dentro da ESF, por meio da 

ação NASF. Quando as equipes de referência, contam com o apoio matricial, torna-se 

possível desencadear transformações na APS, gerando responsabilização, clínica 

ampliada e potencialização da interdisciplinaridade (FIGUEIREDO & ONOCKO 

CAMPOS, 2009), dificultando – assim – a fragmentação do cuidado, a medicalização 

e os demais danos como, por exemplo, a iatrogenia. Almeja-se que a equipe de AM 

seja capaz de promover terapêuticas de formas racionais, a partir das vulnerabilidades 

e potencialidades singulares dos usuários, gerando maior equidade e ampliando o 

acesso aos casos mais graves. Além disso, deve desenvolver ações de cuidado de 

acordo com as diversas necessidades dos usuários, promovendo a articulação entre os 

profissionais na construção de ofertas a situações ímpares, desarticulando deste modo 

o processo de encaminhamentos excessivos e não qualificados aos especialistas, 

corresponsabilizando os profissionais, de forma que o vínculo seja mantido quando 

houver a real necessidade de encaminhamento, e que este possa assim se estruturar de 

outro modo, presando pelo diálogo entre os serviços e os profissionais.  

A Portaria GM n 154 de 2008, cita que o AM se dará por uma equipe de 

profissionais, que têm a tarefa de oferecer apoio para as equipes da ESF, sem a 

obrigatoriedade de estabelecer relação direta e cotidiana com o usuário. Quando a 

equipe de referência constitui profissionais que são considerados essenciais no 

manejo do caso, estes profissionais deverão acionar a rede assistencial necessária ao 

cuidado do usuário. Geralmente é nesta rede que estão as equipes ou serviços voltados 

ao AM, garantindo assim a retaguarda especializada, do forma interativa e dinâmica, 
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entre ESF e NASF. É importante destacar que o NASF, se insere na rede de serviços, 

no nível da APS, bem como a ESF (Brasil, 2009). 

Inicialmente a Portaria de criação do NASF estabelece que este se configurará 

em duas modalidades, sendo: 

O Nasf 1, composto por no mínimo cinco profissionais com 
formação universitária, entre os seguintes: psicólogo, assistente 
social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico 
ginecologista, profissional da educação física, médico homeopata, 
nutricionista, médico acupunturista, médico pediatra, médico 
psiquiatra e terapeuta ocupacional. Cada um desses Nasf deve 
estar vinculada a um mínimo de oito e máximo de 20 equipes de SF, 
exceto nos estados da Região Norte, onde o número mínimo passa a 
ser cinco. 

O Nasf 2 deverá ter no mínimo três profissionais, entre os 
seguintes: psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, profissional da educação física, nutricionista e 
terapeuta ocupacional; e se vincular a no mínimo três equipes de 
SF. 

(BRASIL, 2009, p. 20) 

 

A constituição dos profissionais que farão parte da equipe NASF ficará a 

cargo do gestor municipal, sendo preconizado que este avalie as necessidades / 

demandas do território. É obrigatório a presença de um profissional da saúde mental 

na equipe NASF, entendendo-se – a partir da Portaria 154 –, que profissional de saúde 

mental inclui o psicólogo, o terapeuta ocupacional e/ou o médico psiquiatra 

(BRASIL, 2009). 

Em 28 de Dezembro de 2012, é emitida a Portaria n 3.124, que redefine os 

parâmetros de vinculação dos NASF 1 e 2 e cria uma terceira modalidade de NASF. 

Ficando definido assim que:  

NASF 1 deverá ter uma 
equipe formada por uma 
composição de profissionais 
de nível superior que reúnam 
as seguintes condições: 
a) a soma das cargas horárias 
semanais dos membros da 
equipe deve acumular no 
mínimo 200 (duzentas) horas 
semanais; b) nenhum 
profissional poderá ter carga 
horária semanal menor que 20 
(vinte) horas; e c) cada 

NASF 2 deverá ter uma equipe 
formada por uma composição de 
profissionais de nível superior 
que reúnam as seguintes 
condições: 
a) soma das cargas horárias 
semanais dos membros da equipe 
deve acumular no mínimo 120 
(cento e vinte ) horas semanais; 
b) nenhum profissional poderá ter 
carga horária semanal menor que 
20 (vinte) horas; e c) cada 
ocupação, considerada 

NASF 3 deverá ter uma equipe 
formada por uma composição de 
profissionais de nível superior que 
reúnam as seguintes condições: 
a) a soma das cargas horárias 
semanais dos membros da equipe 
deve acumular no mínimo 80 
(oitenta) horas semanais; b) nenhum 
profissional poderá ter carga horária 
semanal menor que 20 (vinte) horas;  
c) cada ocupação, considerada 
isoladamente, deve ter no mínimo 20 
(vinte) horas e no máximo 40 
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ocupação, considerada 
isoladamente, deve ter no 
mínimo 20 (vinte) horas e no 
máximo 80 (oitenta) horas de 
carga horária semanal. 
Cada NASF 1 deverá estar 
vinculada a no mínimo 5 
(cinco) e no máximo 9 (nove) 
Equipes Saúde da Família e/ou 
equipes de Atenção Básica 
para população específica 
(consultório na rua, equipes 
ribeirinhas e fluviais); 

isoladamente, deve ter no mínimo 
20 (vinte) horas e no máximo 40 
(quarenta) horas de carga horária 
semanal. 
Cada NASF 2 deverá estar 
vinculada a no mínimo 3 (três) e 
a no máximo, 4 (quarto) Equipes 
Saúde da Família e/ou Equipes de 
Atenção Básica para populações 
específicas ( consultório na rua, 
equipes ribeirinhas e fluviais); 

(quarenta) horas de carga horária 
semanal. 
Cada NASF 3 deverá estar vinculada 
a no mínimo 1 (uma) e a no máximo 
2 (duas) Equipes ESF e/ou Equipes 
de Atenção Básica para população 
específicas (consultório na rua, 
equipes ribeirinhas e fluviais), 
agregando-se de modo específico ao 
processo de trabalho das mesmas, 
configurando-se como uma equipe 
ampliada. 

Fonte: Portaria 3.124 de 28 de dezembro 2012.  

 

É importante ressaltar que o município do Rio de Janeiro, ainda não se 

adequou completamente a está última Portaria de NASF e, portanto, algumas equipes 

do município continuam com um número de equipes de Saúde da Família vinculadas, 

superior ao normatizado na Portaria 3.124, de 2012, que seriam cinco a nove equipes 

de ESF para uma equipe NASF tipo 1. Esta informação pode ser comprovada quando 

acessa-se o sitio - http://cnes.datasus.gov.br/ - do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), cruzando a equipe NASF com as equipes de ESF 

apoiadas, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

Na cidade do Rio de Janeiro, dada a implantação dos NASF, a discussão das 

suas atribuições e a lógica do matriciamento no campo da saúde mental, foi criado 

pela coordenação de saúde mental, em 2011, a “assessoria NASF”, que depois se 

tornou “assessoria de matriciamento” (COELHO et al., 2012). Similar ao trabalho e 

constituição de equipes NASF, têm-se a experiência do município de Niterói/RJ, das 

equipes de supervisores, ou do chamado Grupo Básico de Trabalho (GBT). Estas 

equipes são constituídas por um coordenador e um quadro de supervisores – 

composto por clínico geral, pediatra, ginecologista-obstetra, sanitarista, assistente 

social, enfermeiro, e psiquiatra ou psicólogo –, que fornecem apoio técnico e 

metodológico às equipes da APS, que assim como os GBT, são baseados no modelo 

cubano de APS e têm uma configuração diferenciada de uma ESF. Em Niterói, uma 

equipe de APS, nomeada de Programa Médico de Família (PMF), é composta por um 

médico generalista e uma técnica de enfermagem. Estas equipes recebem a visita 

semanal dos profissionais apoiadores do GBT (MACHADO, 2003; HÜBNER E 



	
	

15			
	

FRANCO, 2007). Nos últimos 10 anos algumas transformações vem ocorrendo nas 

equipes de APS, que passam a ser compostas por: um enfermeiro e dois Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), além do médico e da técnica de enfermagem. 

De forma mais detalhada pode-se citar que as atividades dos profissionais do 

GBT, têm atribuições bastante próximas das equipes do NASF. O profissional 

supervisor promove treinamento em serviço, realiza interconsultas, visitas 

domiciliares, avalia o desempenho das equipes por meio de acompanhamento da 

implementação dos protocolos do trabalho e desenvolve e organiza o processo de 

educação permanente, através dos treinamentos semanais de rotina, espaço esse 

garantido dentro da agenda das equipes. O supervisor também sistematiza o processo 

de referência e contra referência (MACHADO, 2003; HÜBNER E FRANCO, 2007). 

Um GBT é responsável por até 20 equipes da APS. Um dos diferenciais do GBT e do 

NASF é a figura do coordenador, que desempenha a função de elo da equipe com os 

demais instâncias da secretaria de saúde, promovendo a articulação interinstitucional 

e com outras instâncias, como o contato da equipe com a associação de moradores, 

dentre outras ações relacionadas a gestão do GBT  (HÜBNER E FRANCO, 2007). 

É perceptível uma dimensão sinérgica entre o conceito de apoio matricial e 

Educação Permanente (EP), uma vez que o AM, pedagogicamente, oferece o apoio 

assistencial e técnico pedagógico. Na dimensão assistencial, engloba a intervenção 

direta com o usuário, e na técnico-pedagógica, o intuito é produzir sustentação 

educativa com e para a equipe (BRASIL, 2009); com efeito, no cotidiano estas 

dimensões se entrelaçam. O apoio assistencial, por exemplo, pode se dar por meio de 

uma consulta conjunta entre o apoiador e o profissional da equipe de referência. Já no 

técnico-pedagógico, o apoiador pode realizar uma oficina sobre redução de danos 

com os profissionais de referência.  

Deve ser reconhecido, nesse contexto, que a EP é um mecanismo importante a 

ser considerado para a mudança dos processos de trabalho das equipes e dos serviços, 

porque 
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A lógica da educação permanente é descentralizadora, ascendente 
e transdisciplinar. Essa abordagem pode propiciar: a 
democratização institucional; o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, da capacidade de docência e de enfrentamento 
criativo das situações de saúde; de trabalhar em equipes matriciais 
e de melhorar permanentemente a qualidade do cuidado à saúde, 
bem como constituir práticas técnicas críticas, éticas e 
humanísticas. 

(CECCIM e FEUERWERKER, 2004, p. 50) 

 

A EP é uma prática pedagógica que se desenvolve nas redes de serviços –  

baseada nos processos de trabalho – sendo seu material, as práticas cotidianas, as 

experiências dos trabalhadores, suas angústias, incertezas, frustrações e alegrias. 

Aliado a isto, podemos acrescentar o encontro com os trabalhadores da saúde que 

certamente também gerará material para a reflexão sobre a sua atuação (FRANCO et 

al., 2012). Segundo Ceccim (2005), as práticas educativas devem garantir um espaço 

de discussão, análise e reflexões do trabalho diário e dos referenciais que 

fundamentam este serviço. Por meio de “apoiadores matriciais de outras áreas, 

ativadores de processos de mudança institucional e facilitadores de coletivos 

organizados para a produção” (CECCIM, 2005, p.166). 

Campos e Domitti (2007) apontam duas possibilidades de contato entre equipe 

de referência e apoiadores. O primeiro através da sistematização de encontros 

regulares em intervalos de tempo combinados para o encontro entre a equipe de 

referência e o apoiador matricial. O objetivo desse espaço é a discussão de casos, 

elencados pela equipe de referência, elaborando projetos terapêuticos e acordando as 

intervenções dos profissionais engajados. O autor indica ainda a discussão de temas 

clínicos, de saúde coletiva ou de gestão do sistema. A segunda forma de acessar ao 

apoio matricial seria nos casos de urgências e inesperados, quando não é possível 

esperar a reunião regular. Nestas situações o contato seria realizado por meio de 

comunicação direta, seja ele eletrônico, telefônico, contato pessoal. Perante tal 

situação é realizada uma avaliação de risco, para então, combinar uma agenda 

possível. 

O AM demanda a elaboração de um projeto terapêutico integrado, e tem-se a 

proposta de três planos principais:  

a) atendimento e intervenção conjuntas entre o especialista 
matricial e alguns profissionais da equipe de referência; 
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b) em situações que exijam atenção específica ao núcleo de saber 
do apoiador, este pode programar para si mesmo uma série de 
atendimentos ou de intervenções especializadas, mantendo com a 
equipe de referência, que não se descomprometeria com o caso, ao 
contrário, procuraria redefinir um padrão de seguimento 
complementar e compatível ao cuidado oferecido pelo apoiador 
diretamente ao paciente, ou à família ou à comunidade; 

c) é possível ainda que o apoio restrinja-se à troca de conhecimento 
e de orientações entre equipe e apoiador; diálogo sobre alteração 
na avaliação do caso e mesmo reorientação de condutas antes 
adotadas, permanecendo, contudo, o caso sob cuidado da equipe de 
referência. 

(CAMPOS e DOMITTI, 2007, p. 401) 

 

Campos e Cunha (2011), apontam que por algumas limitações estruturais, 

como a insuficiência de serviços especializados, o AM é desvirtuado e acaba sendo 

utilizado erroneamente de forma substitutiva, enfraquecendo e dificultando o 

entendimento da sua função. A integralidade é a diretriz central a ser exercida pelo 

NASF. Podendo ser entendida de três formas:  

(a) a abordagem integral do indivíduo levando em consideração 
seu contexto social, familiar e cultural e com garantia de cuidado 
longitudinal; (b) as práticas de saúde organizadas a partir da 
integração das ações de promoção, prevenção, reabilitação e cura, 
além de (c) a organização do sistema de saúde de forma a garantir 
o acesso as redes de atenção, conforme as necessidades de sua 
população.  

(BRASIL, 2009, p. 16) 
 

A integralidade na experiência ganha um sentindo maior se entendida como 

uma ação social resultante da relação democrática entre os sujeitos, no dia a dia das 

suas práticas, na promoção do cuidado em saúde, nos diversos serviços da rede 

(PINHEIRO, 2008). Concebe-se que a integralidade é um processo amplo e complexo 

que não se efetiva a partir de um único dispositivo ou profissional, pois é necessário a 

conexão/diálogo dos diversos atores e serviços considerando as especificidades do 

território, o contexto político, econômico, cultural e social, a fim de promover o 

cuidado integral dos usuários. 

Estudo realizado por Silva et al (2012) – intitulado “Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família: desafios e potencialidades na visão dos profissionais da Atenção 



	
	

18			
	

Primária do Município de São Paulo, Brasil” – mostrou que os profissionais 

participantes da pesquisa têm a expectativa de que o NASF 

(...) seja um dispositivo inovador que possa potencializar as ações 
das equipes de saúde da família e confrontar os desafios a serem 
enfrentados, como: a corresponsabilidade pelo cuidado, a 
interdisciplinaridade sem descaracterizar as especificidades, a 
articulação funcional entre os diversos níveis de atenção, em 
especial com o nível secundário, a garantia de espaços nas agendas 
das equipes de saúde da família e do NASF para discussão de 
casos, a elaboração do plano de cuidados e ações compartilhadas e 
o papel do NASF como formador de recursos humanos. 

O NASF foi identificado pelos participantes da oficina como um 
dispositivo fundamental para potencializar a integralidade do 
cuidado, a resolutividade da atenção primária à saúde e também do 
SUS, intervindo na cultura dos encaminhamento desnecessários, 
promovendo a discussão da formação profissional de saúde. O 
NASF também contribuiria para evidenciar os nós críticos do 
sistema de saúde. Para tanto, há necessidade de estar integrado às 
equipes de saúde da família, com interação dos núcleos de saberes 
de maneira dinâmica e para garantir a construção do plano de 
cuidado sem fragmentação. 

(SILVA et al., 2012, p. 2082 )   

 

O AM vem possibilitando repensar as práticas hegemônicas de saúde, as quais 

em sua maioria apontam para um cunho reducionista. É preciso que se discuta a 

resolutividade da APS e seus limites de atuação, para assim qualificar este nível de 

atenção, promovendo cuidado integral e não a mera reprodução da prática de 

encaminhamentos não qualificados aos serviços especializados. Nesse sentido, Pena 

et al. (2012) no estudo “Cuidado ao paciente com Doença Renal Crônica no nível 

primário: pensando a integralidade e o matriciamento”, detecta que muitos dos 

médicos que atuam na saúde da família na cidade de Fortaleza/CE, têm limitações no 

que tange o conhecimento para identificar os fatores de risco da doença renal crônica, 

os cuidados possíveis na APS e o momento indicado de referenciar ao nefrologista. O 

próprio estudo aponta para a necessidade do AM, a fim de qualificar a atenção aos 

usuários e evitar os encaminhamentos desnecessários e que podem sobrecarregar o 

serviço especializado. 

Andrade et al. (2012), ressaltam que a diversidade de profissionais que 

compõem o NASF tenderão a modificar “o perfil da demanda, em dimensões que 

transcendem a organização e estrutura do serviço e desafiam o instituído, inclusive o 

saber-fazer do profissional tradicional” (p. 20). 
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Franco (2006) propõe que é preciso instigar as milhares de equipes da ESF, a 

serem sujeitos desejantes com potência para promoverem projetos de mudanças 

fundamentados pela ética do cuidado que sejam capazes de realizar transformações no 

modelo atual de APS. Os coletivos têm chances de transformarem esta realidade, uma 

vez que consigam obter capacidade auto-analítica e autogestionária. As redes que 

trabalham situadas na lógica do trabalho vivo têm esta potência, por serem 

conduzidas pelos sujeitos do processo, que conseguem produzir as conexões para a 

sua efetivação.  

A partir da compreensão sobre o processo de trabalho humano conceituado na 

corrente marxista, Merhy e Franco (2005), entendem que o trabalho vivo em ato no 

campo da saúde é o trabalho humano no momento da sua execução, produzindo o 

cuidado. O trabalho vivo esta sempre interligado com instrumentos, normas, 

máquinas, configurando deste modo o processo de trabalho. Destaca-se que as 

interações estabelecidas com vários tipos de tecnologias vão estruturar o sentido na 

forma que o cuidado se estabelece. Merhy (2013), traz que o trabalho vivo em ação, 

pode ser instituinte, uma vez que consegue exercer com certa “autonomia” uma ação 

sobre o que está dado, promovendo o “autogoverno” neste processo de trabalho, 

almejando alcançar suas finalidades. 

Apesar da potencia que a lógica do trabalho do apoio matricial apresenta, 

Campos e Domitti (2007) expõem alguns obstáculos que têm interferência direta no 

processo de efetivação do AM. O primeiro deles é o obstáculo estrutural, o qual diz 

respeito ao modo como as organizações se configuram, indo na contramão do trabalho 

dialógico e interdisciplinar. É necessário que tais obstáculos sejam percebidos e de 

alguma forma atenuados, para que a interdisciplinaridade e o sistema de cogestão 

sejam possíveis. O segundo obstáculo se dá pelo excesso de demanda e da carência 

de recursos; assim, estudos apontam que o número de serviços de saúde ainda é 

insuficiente para atender toda a população; no entanto, a utilização adequada destes 

recursos existentes na rede de saúde poderia atenuar este obstáculo e o AM é uma 

ferramenta que pode enfraquecer este obstáculo. O terceiro representa o obstáculo 

político e o da comunicação; temos historicamente a organização dos serviços 

concentrando o poder em figuras como diretores, médicos e especialistas. É preciso 

que haja uma transformação da legislação e da mentalidade da rede, para que assim 

possam ser criados espaços coletivos para as discussões acerca dos processos de 
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trabalhos, dos planos terapêuticos e outras necessidades. Em quarto, temos o 

obstáculo subjetivo e cultural; para o avanço do trabalho interdisciplinar. Ou seja, é 

importante uma disponibilidade subjetiva, para tolerar as incertezas, fazer e receber 

críticas e o compartilhamento das decisões. É perceptível que não é este padrão 

subjetivo que vemos nas instituições nos dias de hoje, dada uma competitividade 

acirrada. Em quinto, o obstáculo bioético; alguns são os conflitos bioéticos, quando 

pensamos no processo de trabalho da equipe de referência e apoio matricial, definindo 

responsabilidade sanitária, a privacidade do usuário, quais informações compartilhar 

aos demais integrantes da equipe sem que exponha informações intimas e 

desnecessárias à discussão do caso. Por último, uma questão epistemológica, 

relacionada à restrição do referencial da maioria dos profissionais, pois para discutir 

um caso por exemplo, a maioria dos médicos e enfermeiros, tenderia mais para uma 

racionalidade biomédica, e os assistentes sociais e psicólogos, uma racionalidade 

atinente à produção social da saúde. Todavia, é preciso que estes profissionais 

dialoguem, buscando exercer uma clínica ampliada, conseguindo reconhecer a 

complexidade e variedade das contingencias, e a contribuição que cada saber pode 

agregar. Sem dúvida este é um dos principais papeis do AM: fomentar o exercício da 

clínica ampliada entre os atores envolvidos, gerando intervenções de forma mais 

dinâmica e complexa. 

Os diferentes obstáculos têm pesos distintos nas relações entre ESF e NASF. 

Especificamente em relação ao quinto, bioético, podem ser mapeadas as questões 

éticas que estão presentes na rotina de trabalho dos profissionais de saúde 

pertencentes aos dois âmbitos (ESF e NASF). O trabalho pioneiro de Zoboli e Fortes 

(2004) trouxe luz a esse domínio de problemas, como no caso dos conflitos 

envolvendo as equipes, explicitados no Quadro 1. 

 

QUADRO 1. Aspectos bioéticos na relação da equipe na ESF. 

Falta de compromisso dos profissionais que atuam no Programa Saúde da Família. 

Falta de companheirismo e colaboração entre as equipes. 

Desrespeito entre os integrantes da equipe. 
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Despreparo dos profissionais para trabalhar no Programa Saúde da Família. 

Dificuldade para delimitar as especificidades e responsabilidades de cada profissional. 

Questionamento da prescrição médica por parte de funcionário da Unidade de Saúde da Família. 

Omissão dos profissionais frente à indicação clínica imprecisa. 

Compartilhamento das informações relativas ao usuário e família no âmbito da equipe do 

Programa Saúde da Família. 

Não solicitação de consentimento da equipe para relatar caso em publicação científica. 
 
Fonte: ZOBOLI, E.L.C.P., FORTES, P.A.C. Bioética e atenção básica: um perfil dos problemas 
éticos vividos por enfermeiros e médicos do Programa de Saúde da Família, São Paulo, Brasil. 
Cad Saúde Pública 2004; 20(6): 1690-1699. 
 
 

Estudos atuais obtiveram resultados similares ao do Quadro 1, em Minas 

Gerais. Como pode-se observar em Siqueira-Batista et al. (2015), os cinco problemas 

(bio)éticos referidos pelos profissionais da ESF: 1) Relacionados à desigualdade de 

acesso; 2) Relacionados à relação ensino-trabalho-comunidade; 3) Relacionados ao 

sigilo e à confidencialidade; 4) Relacionados aos conflitos entre equipe e usuários; e 

5) Relacionados aos conflitos entre os membros da equipe. Em estudo no Estado do 

Rio de Janeiro, Motta et al. (2015), também destacam aspectos (bio)éticos percebidos 

no cotidiano de trabalho das equipes de ESF, como, “(...) dificuldade de trabalhar 

interdisciplinarmente e reconhecer as incertezas e indeterminações das relações com 

os usuários; relacionamento interno com a equipe e inexistência de responsabilidade 

coletiva pelos resultados do trabalho (...) (p.201). 

A partir dos relatos dos profissionais da ESF e do NASF, objetiva-se verificar 

se as situações bioéticas relatadas nos trabalhos mencionados, fazem parte do seu 

cotidiano e influenciam o processo de trabalho do AM. Também é importante 

destacar que é preciso incorporar a discussão das questões éticas na APS/ESF na ação 

diária dos profissionais, auxiliando assim que as equipes possam embasar suas 

decisões de forma autônoma e prudente (VIDAL et al., 2014). 

Perante o que foi explanado até o momento, o NASF – enquanto AM – é, 

teoricamente, uma ferramenta importante para o avanço do cuidado em saúde. Com 

efeito, esta pesquisa busca analisar a concepção de Apoio Matricial e levantar as 

questões de bioéticas produzidas no processo de matriciamento, na perspectiva dos 
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profissionais de nível superior da equipe de ESF e do NASF, de uma Área de 

Planejamento (AP) da cidade do Rio de Janeiro. 



	
	

2. JUSTIFICATIVA 
Antes mesmo do estabelecimento da Portaria GM n 154, de 2008 – que criou o 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família –, já se evidenciava a necessidade e a 

dificuldade de entender o lugar e o papel do especialista/apoiador matricial na ESF, 

pois este vai contra o movimento hegemônico dos encaminhamentos na rede de 

serviços de saúde, a qual se articula a valorização do especialista em detrimento do 

trabalho desenvolvido na APS. No entanto, segundo Campos e Domitti (2007), 

existem evidências teóricas de que o matriciamento auxilia nas delimitações da 

responsabilidade sanitária, propiciando vínculos maiores, mais humanos e mais 

eficazes entre profissionais e usuários, fomentando ainda espaços para a interação dos 

profissionais, mesmo que não de forma rápida ou de simples realização. 

Apesar das perspectivas inovadoras e otimistas, quanto a otimização dos 

processos de trabalho da ESF, através do apoio matricial, a implantação do NASF 

esbarra em alguns impasses no município do Rio de Janeiro. 

[...] no momento atual de transição e de reorientação do modelo de 
cuidado promovido pela Atenção Primária em Saúde, o NASF é um 
dispositivo estratégico para a indução de muitas dessas 
transformações. Notamos, entretanto, que sua proposta recente e 
inovadora produz, ainda, dúvidas e dificuldades de compreensão 
sobre a prática do apoio matricial, tanto por parte dos próprios 
matriciadores e das equipes da ESF, quanto por parte dos 
profissionais e usuários de uma rede mais ampla de assistência 
pública.  

(COELHO et al., 2012, p. 24) 

 

Em seu estudo Andrade et al. (2012), percebem no discurso dos profissionais 

participantes que “paralelamente à falta de conhecimento sobre as atribuições do 

NASF, as equipes da ESF mantêm o modo fragmentado de trabalho, carecendo de 

mais articulação entre os próprios indivíduos que compõem as equipes” (p. 27). Deste 

modo, a articulação ESF-NASF mantém-se paradoxal em relação aos princípios do 

trabalho interdisciplinar efetivo. Deve-se destacar que  inúmeros obstáculos têm sido 

detectados para a implantação do AM (CAMPOS e DOMITTI, 2007), muitos dos 

quais com importante dimensão bioética. No entanto, é importante reconhecer que 

este mesmo apoio matricial poderá ajudar a superação dos obstáculos estabelecidos, 

ultrapassando a lógica da fragmentação do trabalho em saúde, promovendo a 

integralidade do cuidado.  



	
	

24			
	

Silva et al. (2012), apontam nas considerações do seu estudo que os 

profissionais da APS, esperam que o NASF: 

(...) venha contribuir para a discussão junto aos gestores sobre os 
indicadores de saúde, fundamentalmente indicadores que 
evidenciem a qualidade do cuidado prestado à população, e para 
gerar uma reflexão sobre a ineficácia da manutenção da cultura 
organizacional no SUS de valorização de indicadores estabelecidos 
por metas meramente quantitativas ligadas ao número de 
atendimentos, que não refletem o impacto das ações desenvolvidas 
e são insuficientes para avaliar a qualidade do cuidado. Os 
indicadores de saúde vinculados à qualidade do cuidado devem 
evidenciar a garantia do acesso, a resolutividade e, principalmente, 
a integralidade. Discutir esses indicadores é um desafio a ser 
enfrentado pelos gestores e pelos profissionais de saúde. A 
mensuração dos resultados obtidos pelas ações de saúde e a 
verificação do cumprimento dos objetivos propostos pelo sistema 
são uma tarefa a ser aprimorada. 

(SILVA et al., 2012, p.2082).  

 

Todavia, é preciso que os apoiadores matriciais entendam sua função, da 

mesma forma que os profissionais da equipe de referência saibam o que é o apoio 

matricial – em suas possibilidades de atuação –, para que assim possam trabalhar de 

forma coerente e compartilhada.  

A insuficiência do AM pode ser vista como um dos responsáveis pela 

articulação ESF-NASF. Nesse sentido, segundo calculo realizado por Andrade et al. 

(2012) – baseado nos dados do ano de 2011 do DATASUS, tendo como base as 

equipes de ESF existentes até julho de 2011 e dividindo a proporção de oito equipes 

de ESF para uma equipe de NASF – há necessidade de cerca de 4.120 equipes NASF 

para o Brasil. Tendo até está data, 1.583 equipes de NASF implantadas, 

permanecendo um déficit de 2.583 equipes de NASF, sinalizando uma ampla 

expansão desta política em âmbito nacional. Vale destacar que este cálculo foi 

realizado antes da Portaria n. 3.124 de 2012, que estabelece a modalidade de NASF 

tipo 3, que subsidia equipes NASF para os municípios de pequeno porte e que contam 

com uma ou duas equipes de ESF. 

Os dados referentes ao município do Rio de Janeiro, a partir do ano de 2011, 

segundo o Ministério da Saúde (2013), podem ser visualizados no Quadro 2 (contam-

se, atualmente, 47 equipes de NASF). 
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Quadro 2. Quantitativo de equipes do NASF cadastradas no município do Rio de 
Janeiro. 

Ano NASF 1 NASF 2 NASF 3 Total 

2009 0   0   0 - 

2010 0   0   0 - 

2011 42   0   0 42 

2012 47   0   0 47 

2013 47   0   0 47 

2014 57 0 0 57 

2015 73 0 0 73 

 Fonte: DAB/SAS/MS 

 

Esta pesquisa tem sua relevância neste momento, pois o município do Rio de 

Janeiro vive uma rápida expansão da ESF, assim como o avanço da implantação dos 

NASF. Desse modo, analisar o conhecimento que os profissionais têm sobre o AM e a 

magnitude dos conflitos bioéticos presentes na relação ESF-NASF é fundamental para 

o melhor uso desta poderosa ferramenta de cuidado. A partir dos resultados obtidos 

no estudo, é possível uma aproximação da relação que vem sendo estabelecida entre 

equipe de referência e apoiadores matriciais e intervir afim de garantir a qualificação 

desta relação e/ou a manutenção da mesma. 
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3. QUESTÕES NORTEADORA 
	
Tem-se como questões norteadoras: 

1) O NASF enquanto, apoiador matricial, contribui para um processo de trabalho 

mais qualificado na APS diante da perspectiva dos profissionais? 

2) Os profissionais conseguem identificar questões bioéticas no seu processo de 

trabalho e sugerir estratégias para trabalhar tais problemas? 
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4. HIPÓTESE DE TRABALHO 

Como hipótese de trabalho, acredita-se que o NASF na cidade do Rio de 

Janeiro cumpra seu papel conforme estabelecido nas suas diretrizes, aumentando o 

escopo de ações da ESF e qualificado o seu processo de implantação. É esperado que 

os profissionais identifiquem questões bioéticas em seu processo de trabalho, 

conforme outros estudos que investigaram esta temática, encontrando situações como 

desrespeito entre os mesmos, despreparo e falta de compromisso para trabalhar na 

ESF, como por exemplo no compartilhamento desnecessário de informações sobre o 

usuário e sua família no âmbito da APS, entre outras situações. 

 

 

 

 

 

 



	
	

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo geral 
 

Analisar o trabalho de Apoio Matricial e ‘mapear’ os conflitos bioéticos do 

processo de matriciamento, na perspectiva dos profissionais de nível superior da 

equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), de uma Área de Planejamento (AP) da cidade do Rio de Janeiro. 

5.2. Objetivos específicos  
 

5.2.1. Analisar as experiências de Apoio Matricial no Brasil a partir de revisão 

de literatura. 

5.2.2. Conhecer o fluxo estabelecido pela a equipe de ESF, para acessar os 

profissionais do NASF; 

5.2.3. Identificar as mudanças nas atividades desenvolvidas na unidade de 

saúde e no acompanhamento dos casos assistidos e dos compartilhados com os 

serviços especializados, após a atuação do NASF;  

5.2.4. Descrever os problemas bioéticos identificados por profissionais da ESF 

e do NASF, no âmbito do matriciamento e, em seu cotidiano laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

A presente pesquisa teve um cunho qualitativo, destacando-se que, segundo 

Minayo e Sanches (1993), o objeto dessa ordem de investigação é a expressão da vida 

cotidiana e por linguagem comum, do nível mais profundo dos significados, motivos, 

aspirações, atitudes, crenças e valores, seja nas relações afetivas e técnicas, seja nos 

discursos burocráticos, intelectuais e políticos. Nesse sentido, reconhece-se que este 

trabalho se configurou como um estudo de caso, o qual “é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros 

delineamentos considerados” (GIL, 1996, p. 58). 

Gil (1996) aponta algumas vantagens do estudo de caso, sendo elas; a) O 

estímulo a novas descobertas, sendo que esta configuração permite a flexibilidade do 

planejamento do estudo, mantendo o pesquisador atento às novidades no decorrer da 

pesquisa; b) A ênfase na totalidade, direcionada para os múltiplos aspetos da questão, 

focalizando-a no todo; e c) A simplicidade dos procedimentos, no estudo de caso, as 

ferramentas de coleta de dados, bem como a análise dos mesmos, são usualmente 

bastante simples.  

 

6.1. Revisão da literatura 

A revisão de literatura foi construída a partir de levantamento de escritos em 

publicações virtuais acerca do Apoio Matricial na Atenção Primária à Saúde. A 

pesquisa foi realizada nos sítios, Scientific Eletronic Library Online (Scielo Brasil, 

acessado em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso); 

Literatura Latino-Americada e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs, acessado 

em: http://lilacs.bvsalud.org/), utilizando-se do termo Apoio Matricial, já que não se 

encontrou um Descritor de Ciências da Saúde (DECS), compatível e útil para a 

pesquisa. 

A pesquisa acumulou um total de 97 citações, as quais foram analisadas a 

partir da leitura dos seus títulos e dos resumos. Foram selecionadas 35 publicações 

que apresentavam experiências e os efeitos do Apoio Matricial na APS. O recorte 

temporal da pesquisa foram as publicações dos últimos 15 anos. Algumas publicações 

não foram selecionadas, por não apresentarem resultados claros do processo de AM. 
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Tal análise, permitiu conhecer as experiências de AM na APS, tanto na 

modalidade de serviço especializado e APS/ESF, como na categoria NASF e ESF nos 

últimos 15 anos. Assim realizou-se a discussão dos principais construções e 

dificuldades do AM na sua prática cotidiana no Artigo 1 dos resultados. 

 

6.2. Participantes da pesquisa 

Os participantes desta pesquisa foram profissionais com escolaridade de nível 

superior integrantes de equipes de ESF e do NASF, de uma Área de Planejamento 

(AP) da cidade do Rio de Janeiro. 

Constituíram como pré-requisitos para participar do estudo, que os 

profissionais: (1) aceitassem, de livre e espontânea vontade, fazerem parte da 

investigação, formalizado a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE); (2) possuíssem o apoio matricial na modalidade do NASF em 

sua unidade. 

 

6.3. Produção de dados 

A produção de informações foi efetuada sob forma de entrevista, com 

realização orientada por um roteiro, constituído por perguntas formuladas pelo 

pesquisador. A entrevista foi realizada pessoalmente pelo autor, após o aceite do 

participante e a assinatura do TCLE, em horário e data previamente agendados com 

os profissionais participantes no seu local de trabalho, afim de que os participantes 

não tivessem que se deslocar para outro local fora do seu ambiente de atuação 

profissional. A entrevista foi gravada e depois transcrita, com o objetivo de não haver 

pausas para anotações, deixando que a conversa fluísse. 

A entrevista foi escolhida como uma das ferramentas de produção de dados, 

pois 
[...] nas suas diversas aplicações, é uma técnica de interação 
social, interpenetração informativa, capaz de quebrar 
isolamentos grupais, individuais e sociais, podendo também 
servir à pluralização de vozes e à distribuição democrática da 
informação. Em seus mais diversos usos das Ciências Humanas, 
constitui-se sempre um meio cujo fim é o inter-relacionamento 
humano. Muitos autores que tematizaram esse assunto 
atentaram para o fato de a entrevista ser uma situação 
psicossocial complexa. 

(MIGUEL, 2010, p. 2) 
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Ainda segundo Miguel 2010, a entrevista é uma ferramenta de pesquisa que 

privilegia a introspecção e a percepção das vivencias dos sujeitos. É este um método 

que evidencia a habilidade das pessoas em conferirem significados por meio da 

linguagem. 

Foi realizada, também, a observação participante, com registro em diário de 

campo de uma reunião da equipe de referência e apoio matricial por mês. Os 

primeiros contatos para o estudo se iniciam com a apresentação do projeto de 

pesquisa à gestora do NASF e ao Centro de Estudos da Coordenação de Área de 

Planejamento (CAP), no mês de maio de 2015. Em junho com o projeto aprovado 

pelos Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense e do 

município do Rio de Janeiro, o pesquisador foi a uma reunião da gestão com todas as 

equipes NASF daquele Área de Planejamento (AP) para de apresentar o projeto, 

esclarecer dúvidas e convidá-los a participarem da pesquisa. Na etapa seguinte, a 

gestora indicou a equipe de NASF que participaria da pesquisa e iniciaram-se os 

contatos para uma reunião com estes a fim de organizar a logística das entrevistas, a 

observação participante em reuniões de matriciamento, além de decidir quais equipes 

de ESF participariam do estudo. A participação em reunião mensal de matriciamento 

começou no período de agosto a novembro de 2015.  

A observação participante ocorreu em outros espaços além da reunião de 

matriciamento, como relatado aqui. Este processo se desenvolveu desde os primeiros 

contatos com a gestão até os momentos em que o pesquisador estava no serviço da 

ESF para entrevistas e reuniões. Este método foi válido para subsidiar a análise das 

entrevistas e ocorreu a partir de roteiro estabelecido previamente – o qual imbuiu o 

pesquisador de observar as relações informais dos profissionais, as estratégias 

presentes nas reuniões de matriciamento, quais categorias profissionais participavam 

das reuniões, dentre outros aspectos –, de modo que foi possível conhecer um pouco 

do processo de trabalho em ato, as relações estabelecidas entre equipe de referência e 

AM, agregando mais dados a pesquisa. 

Minayo 2010, conceitua a observação participante como um processo em que 

o pesquisador se coloca como observador com o intuito de desenvolver uma 

investigação científica. Para a autora “A filosofia que fundamenta a observação 

participante é a necessidade que todo pesquisador social tem de relativizar o espaço 

social de onde provem, aprendendo a se colocar no lugar dos outros” (MINAYO, 

2010). Almejou-se assim ter maiores informações acerca da relação estabelecida entre 
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a equipe de referencia e AM, de modo a perceber de que forma essa relação se 

configurava na prática, obtendo então mais dados que contribuíram na análise das 

entrevistas. 

  

6.4. Técnica de análise dos dados 

Esta etapa define-se como uma sequência de atividades que envolvem a 

categorização dos dados, a sua interpretação e a redação do relatório (Gil, 2002). A 

análise implica em organizar todo o material, dividindo-o em categorias que revelam 

questões importantes da pesquisa, na qual as referências bibliográficas do estudo 

normalmente auxiliam na fundamentação inicial de conceitos a partir dos quais é feita 

a primeira classificação dos dados.  

A análise das informações foi procedida conforme a proposta de interpretação 

qualitativa das informações da análise de conteúdo de Bardin (1977), definida como: 
Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis 
em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a <<discursos>> 
(conteúdos e continentes) extremamente diversificados. O factor 
comum destas técnicas múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo 
de frequências que fornece dados cifrados, até à extração de 
estruturas traduzíveis em modelos – é uma hermenêutica 
controlada, baseada na dedução: a inferência. Enquanto esforço de 
interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do 
rigor da objectividade e da fecundidade da subjectividade. Absolve 
e cauciona o investigador por esta atracção pelo escondido, o 
latente, o não-aparente, o potencial de inédito (do não-dito), retido 
por qualquer mensagem. Tarefa paciente de <<desocultação>>, 
responde a esta atitude de voyeur de que o analista não ousa 
confessar-se e justifica a sua preocupação, honesta, de rigor 
científico. Analisar mensagens por esta dupla leitura onde uma 
segunda leitura se substitui à leitura <<normal>> do leigo, é ser 
agente duplo, detective, espião... Daí a investir-se o instrumento 
técnico enquanto tal e a adorá-lo como ídolo capaz de todas as 
magias, fazer-se dele o pretexto ou o alibi que caucione vãos 
procedimentos, a transformá-lo em gadget inexpugnável do seu 
pedestal, vai um passo... que é preferível não transpor.  

(BARDIN, 1977, p. 9) 

 

Bardin (1977) afirma que a análise de conteúdo pode ser entendida como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se restringindo a uma única 

ferramenta e sim a uma gama de apetrechos. Podendo ser dito ainda como um 

“instrumento, marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um 

campo vasto de aplicação muito vasto: as comunicações” (p.31). 
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A análise de conteúdo, se configurou em três fases. Primeiramente definimos 

de modo sintético em: a) Pré-análise, que é a etapa de organização dos dados, e tem 

por objetivo torná-los operacionais e sistematizá-los, em ideias iniciais, 

desencadeando uma estrutura para o desenvolvimento preciso das operações 

seguintes; b) A exploração do material, que buscou a análise propriamente dita. Que 

consistiu em operacionalizar a codificação, a partir das regras anteriormente 

formuladas; e por último, c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, onde 

os resultados brutos foram tratados de forma que sejam significativos e válidos. 

Foram elaboradas categorias temáticas a partir do que se apresentou na análise 

dos dados colhidos.  Bardin (1977), defende que realizar “análise temática, consiste 

em descobrir os <<núcleos de sentidos>> que compõem a comunicação e cuja 

presença, ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo 

analítico escolhido” (p. 105). 

 

6.5. Aspectos éticos 

O estudo seguiu as normas de pesquisa em saúde definidas na resolução CNS 

466, de 12 de dezembro de 2012, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em 

pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

identificado pelo Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 

416808.3.0000.5243. Como o campo da pesquisa ocorreu no município do Rio de 

Janeiro, o projeto também tramitou pelo CEP da Secretaria Municipal de Saúde, 

recebendo o aval do mesmo. 

 Por questões éticas os participantes tiveram o sigilo das informações 

fornecidas resguardado a sua identificação. O material contendo os dados da pesquisa 

(entrevistas e relatos da observação participante) está arquivado por um período de 

cinco anos, e que quando findo, o mesmo será destruído. 

Destacam-se como riscos da pesquisa, o tempo disponibilizado para responder 

a entrevista junto ao pesquisador, bem como eventual desconforto e/ou mal-estar em 

responder as questões e reflexões geradas a partir da temática da pesquisa.   
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7. RESULTADOS 
 

Os resultados desta pesquisa foram organizados em dois artigos: 

(1) O apoio matricial à Estratégia Saúde da Família: construções possíveis, 

cujo objeto foi revisar a literatura sobre apoio matricial, no âmbito da APS, nos 

últimos 15 anos; 

(2) A consolidação do NASF na cidade do Rio de Janeiro: trabalho vivo e 

questões bioéticas, o qual apresenta análise das entrevistas e da observação 

participante, sobre o processo de trabalho do NASF e o mapeamento das questões de 

bioéticas presentes no cotidiano de trabalho da ESF.  

Os dois textos são apresentados a seguir.   
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ARTIGO I 

O APOIO MATRICIAL À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS 

 

THE MATRIX SUPPORT FOR FAMILY HEALTH STRATEGY: 

POSSIBLE CONSTRUCTION 

Resumo 

Com o avanço da implantação da Estratégia Saúde da Família – ESF em todo 

o país e a necessidade de qualificar suas ações e aumentar o escopo de atuação, no 

ano de 2008, é criado o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. Este núcleo de 

apoio é formado por uma equipe multiprofissional, que presta apoio matricial no 

âmbito pedagógico e assistencial. O conceito de apoio matricial é elaborado por 

Gastão Wagner de Souza Campos, aplicado inicialmente na saúde mental. Este artigo 

é resultado de um levantamento de literatura sobre experiências de apoio matricial nos 

últimos 15 anos, a fim de apontar os avanços e a limitações. Como podemos observar 

em nossa pesquisa, a maior parte das experiências de apoio matricial publicadas em 

periódicos discorre sobre a interface da saúde mental com a Atenção Primária à Saúde 

– APS, seguida por outras experiências no âmbito do NASF e algumas relacionadas a 

especialidades médicas. Consideramos que é possível perceber que o AM é uma 

importante ferramenta para a qualificação do processo de trabalho e cuidado das 

equipes da APS, promovendo um cuidado mais integral aos usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS), uma vez que qualifica seus profissionais, auxilia na 

articulação e organização da rede de saúde. 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família; Serviços de Saúde; Educação 

Continuada. 
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Abstract: 

With the advancement of implementation of the Family Health Strategy - ESF 

across the country and the need to qualify their actions and increase the scope of its 

action, in 2008 is created the Support Center for Family Health - NASF. This support 

core is formed by a multidisciplinary team that provides a matricial help in the 

educational and healthcare level. The concept of matrix support is elaborated by 

Gastão Wagner de Souza Campos, initially applied in mental health. This article is a 

literature survey on the experiences of matricial support in the past 15 years in order 

to point out the advances and limitations. As we can see in our research, most of the 

matricial support experiments published in journals, speaks of mental health interface 

with Primary Health Care (PHC), followed by other experiences within the NASF and 

some related medical specialties. We believe it is possible to notice that the AM is an 

important tool for the qualification of the work process and care of the PHC teams, 

promoting a more comprehensive care to users of the Unified Health System (SUS), 

since it qualifies its professionals, assists the articulation and organization of the 

health system. 

Keywords: Family Health Strategy; Health Services; Education, Continuing. 
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INTRODUÇÃO 
	

A Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe a reorientação do modelo 

assistencial da Atenção Primária à Saúde (APS), que se operacionalizou por meio da 

instalação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde, ficando a 

cargo destas equipes, a responsabilidade de acompanhar aproximadamente quatro mil 

pessoas, localizadas em um território adscrito. As equipes atuam com ações de 

promoção de saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

frequentes e na manutenção da saúde deste território1.  

Trata-se então, de um projeto dinamizador, condicionado pelo 

desenvolvimento histórico e organização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. 

Tal projeto teve seu início em 1994 –  tendo como seu antecessor o Programa de 

Agente Comunitário de Saúde criado no início da década de 90, devido o alto índice 

de mortalidade materno infantil na região Nordeste do país. Em 1995 surge o 

Programa Saúde da Família (PSF) com o intuito de reorganizar o cuidado na Atenção 

Primária à Saúde. E em 2006 o programa se torna Estratégia e passa a ser nomeado 

Estratégia Saúde da Família (ESF) –, tendo um crescimento expressivo nos últimos 

anos. Por outro lado, a consolidação desta estratégia ainda necessita de maiores 

investimentos financeiros e recursos humanos qualificados, de modo a fomentar um 

processo contínuo de transformação dos serviços tradicionais da APS no âmbito do 

país2. 

A ESF é responsável pela assistência de 101 milhões de usuários (em média) 

desde a sua concepção no ano de 1994, e a ESF enfrenta limitações de uma rede de 

saúde que não consegue assistir as necessidades de saúde das pessoas3. Por esta razão, 
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surge o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), criado em 2008, pelo 

Ministério da Saúde, através da Portaria GM 154, de 20084, que define que: 

                               O principal objetivo foi o de apoiar a inserção da Estratégia Saúde da 
Família na rede de serviços, além de ampliar a abrangência e o escopo das 
ações da Atenção primária, e aumentar a resolutividade dela, reforçando 
os processos de territorialização e regionalização em saúde5(p.10). 

 

Brasil5 expõe que tal “apoio” – que é o fundamento da proposta do NASF – é 

entendido como uma ferramenta de gestão chamada de “Apoio Matricial”, que se 

integrará ao processo de trabalho da “equipe de referência”. Neste contexto 

entendemos a equipe de Saúde da Família (SF) como a equipe de referência, ou seja, 

o conjunto de trabalhadores que têm a responsabilidade do cuidado em saúde por um 

número de usuários de um território adscrito. Segundo Campos e Domitti6,  a equipe 

de referência agrega diferentes especialistas e profissionais incumbidos de intervir 

sobre um problema de saúde, almejando fins comuns, sendo responsáveis por uma 

série de ações; mesmo que atuando com variadas formas de intervenção. 

É sabido que as concepções de equipe de referência e Apoio Matricial (AM), 

foram desenvolvidos por Campos e adotadas inicialmente pelos serviços de saúde 

mental, de APS  e hospitalar, na rede pública de Campinas/SP, Belo Horizonte/MG e 

em Rosário na Argentina7. A tecnologia do AM começa a ser utilizada no campo da 

saúde mental e pode ser aplicada a diversos contextos e nos mais variados serviços de 

saúde.  

O objetivo do presente artigo é realizar um levantamento de referências de 

Apoio Matricial voltados a APS nos últimos 15 anos. A partir disto, analisar as 

modalidades de AM que foram publicados neste período e seus achados em suas 

práticas.  
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O APOIO MATRICIAL ATRAVÉS DO NASF 

A Portaria do Gabinete do Ministro (GM) número 154 de 20084, cita que o 

AM se dará por uma equipe de profissionais que têm a tarefa de oferecer apoio para 

as equipes da ESF sem a obrigatoriedade de estabelecer relação direta e cotidiana com 

o usuário. Quando a equipe de referência constitui profissionais que são considerados 

essenciais no manejo do caso, estes profissionais deverão acionar a rede assistencial 

necessária. Geralmente é nesta rede que estão as equipes ou serviços voltados ao AM, 

garantindo assim a retaguarda especializada, de forma interativa e dinâmica, ESF e 

NASF5. 

Nas diretrizes do NASF, é utilizado o conceito de núcleo e campo7 ( p. 3) e é 

explicado que 

                               O Apoio Matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada a 
equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde, de 
maneira personalizada e interativa. Opera com o conceito de núcleo e de 
campo. Assim: um especialista com determinado núcleo, apoia 
especialista com outro núcleo de formação, objetivando a ampliação da 
eficácia de sua atuação. Trata-se de uma metodologia de trabalho 
complementar àquela prevista em sistemas hierarquizados, a saber: 
mecanismos de referência e contrarreferência, protocolos e centros de 
regulação.  

 

Em 28 de Dezembro de 2012, é emitida a Portaria n 3.1248, que redefine os 

parâmetros de vinculação dos NASF 1 e 2 e cria uma terceira modalidade de NASF, 

conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1. Modalidades de NASF, de acordo com a Portaria 3.124 de 28 de 

dezembro 20128.  

NASF 1 NASF 2 NASF3 

NASF 1 deverá ter uma 
equipe formada por uma 
composição de profissionais 
de nível superior que reúnam 

NASF 2 deverá ter uma equipe 
formada por uma composição 
de profissionais de nível 
superior que reúnam as 

NASF 3 deverá ter uma equipe 
formada por uma composição de 
profissionais de nível superior que 
reúnam as seguintes condições: 
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as seguintes condições: 
a) a soma das cargas horárias 
semanais dos membros da 
equipe deve acumular no 
mínimo 200 (duzentas) horas 
semanais; b) nenhum 
profissional poderá ter carga 
horária semanal menor que 20 
(vinte) horas; e c) cada 
ocupação, considerada 
isoladamente, deve ter no 
mínimo 20 (vinte) horas e no 
máximo 80 (oitenta) horas de 
carga horária semanal. 
Cada NASF 1 deverá estar 
vinculada a no mínimo 5 
(cinco) e no máximo 9 (nove) 
Equipes Saúde da Família e/ou 
equipes de Atenção Básica 
para população específica 
(consultório na rua, equipes 
ribeirinhas e fluviais); 

seguintes condições: 
a) soma das cargas horárias 
semanais dos membros da 
equipe deve acumular no 
mínimo 120 (cento e vinte ) 
horas semanais; b) nenhum 
profissional poderá ter carga 
horária semanal menor que 20 
(vinte) horas; e c) cada 
ocupação, considerada 
isoladamente, deve ter no 
mínimo 20 (vinte) horas e no 
máximo 40 (quarenta) horas de 
carga horária semanal. 
Cada NASF 2 deverá estar 
vinculada a no mínimo 3 (três) e 
a no máximo, 4 (quarto) 
Equipes Saúde da Família e/ou 
Equipes de Atenção Básica para 
populações específicas ( 
consultório na rua, equipes 
ribeirinhas e fluviais); 

a) a soma das cargas horárias 
semanais dos membros da equipe 
deve acumular no mínimo 80 
(oitenta) horas semanais; b) nenhum 
profissional poderá ter carga horária 
semanal menor que 20 (vinte) horas;  
c) cada ocupação, considerada 
isoladamente, deve ter no mínimo 20 
(vinte) horas e no máximo 40 
(quarenta) horas de carga horária 
semanal. 
Cada NASF 3 deverá estar vinculada 
a no mínimo 1 (uma) e a no máximo 
2 (duas) Equipes ESF e/ou Equipes 
de Atenção Básica para população 
específicas (consultório na rua, 
equipes ribeirinhas e fluviais), 
agregando-se de modo específico ao 
processo de trabalho das mesmas, 
configurando-se como uma equipe 
ampliada. 

Fonte: Portaria 3.124 de 28 de dezembro 2012.  

 

O Ministério da Saúde faz algumas recomendações para o trabalho do NASF 

desde a sua implantação. Inicialmente, com a publicação do Caderno de Atenção 

Básica  número 27 – Diretrizes do NASF –, foram apresentadas as diretrizes mais 

gerais. No ano de 2014, é lançado o Caderno de Atenção Básica número 39 – 

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - VOLUME1: Ferramentas para a 

gestão e para o trabalho cotidiano –, onde são apresentadas diretrizes mais 

específicas, expondo ações a serem realizadas no trabalho do NASF, como pode-se 

observar o Quadro 29. 

Quadro 2. Diretrizes para atuação do NASF.   

Ações Conjuntas  com a Unidade Básica de Saúde 

- Educação Permanente; 
- Atendimento individual específicos; 

- Atendimento individual compartilhado; 
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- Reunião de equipe, discussão de casos, contrução de PTS; 

- Atendimento em grupos; 
- Atendimento domiciliar. 

Ações Conjuntas com Academia da Saúde 

- Grupos educativos; 

- Práticas corporativas; 
- Encontros comunitários; 

- Ações para a promoção de modos de vida saudáveis; 

Ações conjuntas com o Centro de Atenção Psicossocial – 
CAPS 

- Discussão de casos; 

- Construção compartilhada de PTS; 
- Atendimento compartilhado; 

- Apoio matricial do CAPS à Atenção Básica; 
- Grupos terapêuticos; 

- Oficinas geração de renda. 

Ações Conjuntas com Escolas 

- Apoio às ações do PSE; 
- Ações de educação em Saúde. 

Ações Conjuntas com o Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS 

- Discussão de casos; 
- Construção compartilhada de PTS; 

- Ações coletivas para produção de cidadania. 

Fonte: Caderno de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família – Volume 1: Ferramentas para a gestão e para o 
trabalho cotidiano. MS, 2014. 

 

MÉTODO 

O presente artigo foi construído a partir de levantamento da literatura em 

publicações virtuais acerca do Apoio Matricial na Atenção Primária à Saúde. A 

pesquisa foi realizada nos sítios, Scientific Eletronic Library Online (Scielo Brasil, 
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acessado em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso); 

Literatura Latino-Americada e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs, acessado 

em: http://lilacs.bvsalud.org/), utilizando-se do termo Apoio Matricial, já que não se 

encontrou um Descritor de Ciências da Saúde (DECS), compatível e útil para a 

pesquisa. 

A pesquisa apresentou um total de 93 citações, as quais foram analisadas a 

partir da leitura dos seus títulos e dos resumos. Foram selecionadas 35 publicações 

que apresentavam experiências e os efeitos do Apoio Matricial na APS. O recorte 

temporal da pesquisa foram as publicações dos últimos 15 anos. Diversas publicações 

não foram selecionadas, por não apresentar resultados claros do processo de AM. 

Tal análise, permitiu conhecer as experiências de AM na APS, tanto na 

modalidade de serviço especializado e APS/ESF, como na categoria NASF e ESF nos 

últimos 15 anos. Assim realizou-se a discussão das principais construções e 

dificuldades do AM na sua prática cotidiana. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As publicações seguem listadas na tabela a seguir, ordenadas por ordem 

crescente, a partir do ano de publicação. A tabela apresenta na primeira coluna o(s) 

autor(es) da publicação e ano; na segunda coluna são expostos os principais achados 

do AM na APS realizados por serviços especializados (como serviços de cardiologia, 

nefrologia...); e na terceira coluna apresentam-se os principais achados do AM, na 

categoria NASF. 
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Tabela	1.	Experiências	de	Apoio	Matricial	na	prática	da	ESF.	
 

Autores 
e Ano 

Principais achados do Apoio Matricial (AM) na 
Atenção Básica.  

Principais achados do 
Apoio Matricial categoria 

NASF 
Soares, 2008. Redução do estigma em relação a saúde mental, com 

resolução dos casos leves na APS. E discussão e 
compartilhamento de ações resolutivas. 

 

Bezerra & 
Dimenstein, 
2008. 
 

O AM promoveu a troca de experiências, e co 
responsabilização. A ESF não estava instrumentalizada para  
situações cotidianas como violência, abuso drogas e 
psicotrópicos... a falta de APS eficaz dificulta a relação com 
AM, assim como o excesso de demandas nos serviços. 

 

Figueiredo & 
Campos, 2009. 

Falta de entendimento do AM, do matriciador. maior 
demanda são casos leves e devem ser cuidados na APS, 
favorece a serviço especializado aos casos graves.  
Profissionais da APS relatam medo, angústia, falta 
instrumentalização. Reconhecem que APS é lugar de 
cuidado e prevenção em SM. 

 

Moraes, 2010. AM tomada decisão coletiva, reorganização do trabalho, 
autonomia, sensibiliza e responsabiliza para a SM, 
produzindo nos práticas na APS. Constatado foco do atend. 
no acomp. médico, e falta de conhecimento dos casos a 
serem discutidos na reunião com o AM. 

 

 Prestes et al., 
2011. 

Desafio da realização do AM, a escassez de RH no CAPS, 
reforçando a necessidade da implantação do NASF; 

 

Souza et al., 
2011. 

AM rompendo o medo da SM, promove responsabilização, 
oferta cuidado de SM, além do CAPS. Qualificou 
encaminhantos.profissionais da ESF acham que não tempo 
para demanda da SM. Falta de vínculo entre AM e ESF 
dificultando o matriciamento. 

 

Campos et al., 
2011.  

 ESF refere angústia, impotência, despreparo e abandono 
diante da demanda SM, pelo cuidado não ser protocolar. 
A fragmentação da Rede, causando desassistência.  
Rotatividade dos profissionais nos serviços, dificulta 
estabelecimento e continuidade do cuidado. 

 
 

Jorge et al., 
2012. 

 AM interligando Rede, sendo retaguarda especializada, a co 
responsabilização do cuidado no território. Reorientação, a 
partir da troca de saberes e instrumentalização. Surgimento 
de novas ferramentas terapêuticas e diminuição de 
hospitalização. 

 

Meneguini, 
2012. 

Capacitação em SM, definição conjunta da EPS, com base 
nas demandas cotidianas. Qualificando encaminhamentos, e 
promoção da autonomia dos profissionais da APS. 

 

Vannucchi & 
Carneiro 
Junior, 2012. 
 
 

 Não conhecimento do NASF. 
Falta de organização da Rede, 
por encaminhamentos errados. 
Falta de autonomia dos 
profissionais do NASF e 
grande rotatividade dos 
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profissionais da ESF. 

Galvão, 2012.   Dificuldade de entender a 
proposta NASF, conflito 
interpessoal Aumento da 
resolutividade na ESF, 
melhora na articulação da 
Rede. 

Penido, 2012. AM fortalecido com implantação do NASF, apoio político da 
gestão. autonomia e valorização do profissionais na ESF, 
sobre tudo ACS, articulação de Rede, maior resolutividade. 
Responsabilização mutua. Conflito interpessoal. 

 

Farias, 2012. 
 
 
 
 
 

 Dificuldade de atendimento 
conjunto e de agregar o 
médico na reunião AM. O 
apoio da gerência favoreceu 
AM. Profissionais que não 
entendem seu papel na equipe 
multiprofissional. 

Pinto et al., 
2012. 
 

Priorização consulta médica como modelo resolutivo. 
Ausência do médico na reunião AM por excesso de 
atendimentos. Pessoalidade do profissional como critério de 
atendimento de SM. Usuário satisfeito após atend. conjunto. 
Sensibilização a demanda SM, após AM. 

 

Silva et al., 
2012. 
 

1) Ampliação dos conhecimentos, do AM e ACS; 2)  
Percepção do conhecimento prévio dos ACS sobre SM; 3) 
Favorecimento para reflexão sobre causas, abordagens sobre 
adoecimento psíquico e o papel da sociedade no processo; 

 

Moraes & 
Tanaka, 2012. 
 
 

O AM promoveu sensibilização, cooperação, e tomada de 
decisão conjunta. Melhoria da qualidade de atendimento da 
SM na APS. Reorganização do serviço, a fim de ampliar o 
acesso as necessidade de SM do usuário. 

 

Santos & 
Lacaz, 2012. 

O AM facilitou articulação entre CEREST e APS. 
Rompimento da lógica fragmentada na saúde, estreitando 
vínculo entre as equipes. Reorganização dos 
encaminhamentos qualificação do atend. Dificuldade do 
trabalho de AM, pela sobre carga dos profissionais da ESF. 
E alta rotatividade dos profissionais. 

 

Ballarin et al., 
2012. 
 

Falta de entendimento de como colocar em prática o AM. 
AM espaço que promove sensibilização, sentimentos, com 
encontros objetivos e subjetivos. 

 

Silveira, 2012. Profissionais da ESF, contrários ao AM e interconsulta,. 
priorizando o encaminhamento direto. AM gerou 
valorização da história do usuário, melhorando a prática dos 
profissionais. 

 

Pena et al., 
2012. 
 

AM qualificando encaminhamento. Avaliou-se que a APS 
não consegue ofertar um atendimento de qualidade aos 
usuários com Doença Renal Crônica, necessitando de AM de 
especialistas. 

 

Fittipaldi, 
2013. 

  AM resolutivo e ampliação 
das ações intersetoriais. As 
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demandas ao AM definidas 
por afinidade com 
profissional, conflitos 
interpessoais. Excesso de 
atribuições limitador da 
interação entre AM e ESF. 

Freire & 
Pichelli, 2013. 
 
 

 Mudança de práticas 
tradicionais do especialista. O 
AM realizando ações 
assistenciais-formativas, 
fortalece a ESF, auxiliando na  
interlocução ESF e usuários. 
Ampliando a atuação do 
psicólogo enquanto AM. 

Minozzo & 
Costa, 2013. 
 
 

ESF insegura para abordar SM. Falta de conhecimento dos 
serviços da Rede. conflitos interpessoais, falta de 
comunicação, e sofrimento do trabalhador de SM, assim 
como o excesso de metas para ESF. O AM cuidando da SM 
dos trabalhadores. 

 

Costa & 
Minozzo, 2013. 

Integração CAPS e ESF promoveu cuidado em SM na APS. 
Estratégia de Educação Permanente para compartilhar 
saberes e cuidado. Limitador foi a sobrecarga de trabalho dos 
serviços. 

 

Prates et al., 
2013. 

O AM explorar os recursos das equipes e do território, 
otimizando o trabalho, gerando autonomia e resolutividade. 
Criação de novas formas de cuidado, que estimulem a 
qualidade de vida. Qualificação dos encaminhamentos. 

 

Quinderé et al., 
2013. 

Dificuldade ESF com SM. Atendimento do AM, gerou 
acessibilidade no território, e resolveu questão sem 
encaminhamento. Fragilidade da rede de saúde do município, 
como dificultador do AM. 

 

Jorge et al., 
2013. 

1) Compartilhamento do saber, ampliando o olhar dos 
profissionais da ESF; 2) Falta de formação para questões de 
SM; 3) Construção coletiva do Projeto Terapêutico; 4) AM 
como elo entre CAPS e ESF; 

 

Nascimento, 
2014. 
 
 

 Ações fragmentas e 
distanciadas entre NASF e 
ESF. Falta de conhecimento e 
formação sobre NASF. 
Discussão de caso como 
potência do AM. Dificuldades 
interpessoais.   

Jorge et al., 
2014. 

Qualificação do ated. ESF, após AM, ampliar o olhar 
contexto da vida do usuário. Lógica médica hegemônica de 
gerir o AM, com ações contigente e segregada, na qual 
intervenções individuais se sobrepõem ao diálogo 
multiprofissional. 

 

Hoepfner et al., 
2014. 

Redução brusca de encaminhamentos. AM qualificando o 
atend. e melhorando relação entre prof e usuário.  Carência 
de equipamentos básicos na APS. Ausência de prof. nas 
reuniões de matriciamento. 

 

Costa et al., 
2015. 

Perfil dos apoiadores matriciais, coerente com o AM. o AM 
se efetiva com a troca de saber, dentro de uma perspectiva de 
uma educação progressista. Quando formas tradicionais de 
educação entram em cena, isto dificulta o matriciamento. 

 

Fittipaldi et al., 
2015. 

 
 

Os profissionais e gestores 
apontam que o AM se 
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 efetivou, a partir da prática 
cotidiana, não calcado em 
aspectos teóricos do AM. 
Não prioriza os núcleos de 
conhecimento, enfoque 
clínico, com dificuldades para 
efetivar a interdisciplinaridade. 
Sendo secundários os aspectos 
de prevenção e coletivas. 

Jorge et al., 
2015. 
 

O AM acontece com dificuldade no cotidiano, devido os 
entraves, relacionados com a organização da Rede. 

 

Hirdes, 2015.  
 
 

ESF, considera o AM instituído. Relatam que o AM, com 
intervenção conjunta, troca de saberes, auxilia no cuidado 
SM, cuidado destes na APS. Ressalta-se, o vínculo, a 
interdisciplinaridade e a criação de novas forma de cuidado.  

 

Hirdes & 
Scarparo, 2015. 

Apesar da necessidade do trabalho conjunto de SM na APS, 
o estudo mostro resistências da ESF com o AM, devido  as 
ideologias profissionais, políticas e de gestão, tanto dos AM 
como da ESF 

 

Fonte: Pesquisa bibliográfica realizada pelos autores. 
 
 
 

Resultados 

 Fortalezas do Apoio Matricial 

Iniciamos nossa análise das 35 publicações percebendo que apesar do recorte 

ser dos últimos 15 anos, as experiências de Apoio Matricial começam a ser publicadas 

em periódicos, a partir do ano de 2008, ou seja, quatro anos após o AM ter se tornado 

diretriz do Ministério da Saúde. É possível ressaltar que as experiências de AM na 

modalidade NASF, surgem nos periódicos no ano de 2010, dois anos após a 

implantação do NASF, pela Portaria 154 de 20084. 

Decidimos dividir a análise nestas duas modalidades, o AM ofertado por 

serviços especializados e o AM implantado pelo o NASF. No que tange ao AM 

ofertado pelos serviços especializados, tivemos 24 experiências conduzidas por 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, 1 por ambulatório de Saúde Mental (SM), 1 

por serviço especializado de Nefrologia, 1 por Centro de Referência de Saúde do 

Trabalhador – CEREST, 1 por especialistas em Cardiologia e 7 por NASF. O fato de 

a maioria das experiências serem de serviços de SM, não é uma surpresa, dado que o 
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AM é uma ferramenta que é discutida e utilizada inicialmente por esta área de 

atuação. 

As publicações trazem em seus relatos as contribuições do Apoio Matricial, 

por esta ser uma ferramenta que em sua essência configura-se como um modo de 

Educação Permanente, contribuindo para a qualificação dos profissionais em relação 

às lacunas de sua formação, rompendo com lógicas fragmentadas de cuidado, 

qualificando os atendimentos e ações de saúde, voltadas para os usuários. 

Fomentando a responsabilização e comprometimento dos profissionais sobre a saúde 

dos usuários e do território, levando informações técnicas de cuidado, reduzindo 

assim o medo e insegurança em tratar e acompanhar demandas que os profissionais 

acham que não conseguiriam sustentar sozinhos10,11,12,13,14,14,15,16,17,18,19,20,21. 

O AM tem promovido a ampliação da clínica no território, construindo novas 

estratégias de cuidado a partir do que está disponível nas UBS e em seus territórios. 

Deste modo, tensionando o modelo médico hegemônico predominante em muitos 

serviços e apresentando outras possibilidades de cuidado, para além da consulta 

médica e da utilização dos psicofármacos. O manejo pedagógico, da relação de apoio 

matricial também aparece no discurso de alguns profissionais, apontando para a 

consideração de que quando há uma postura mais progressista de troca e construção 

de saberes, o processo tem maior fluidez12,22,14,15,16,23,24,25,26,27. 

O trabalho no território com o AM tem estimulado a discussão e inovação das 

ferramentas das equipes de saúde, indo ao encontro dos princípios da Reforma 

Sanitária e Reforma Psiquiátrica (no que tange os casos de SM). Buscando exercer a 

clínica ampliada, compreendendo o sujeito em sua história de vida, sua vivência 

social/cultural, seu território geográfico e subjetivo, tentando promover o acesso a um 

cuidado mais integral. Estes ganhos ao trabalho prático dos profissionais, são 
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reconhecidos por todos os atores envolvidos (profissional matriciado e matriciador, 

usuário e gestor), como pode-se analisar nas experiências estudadas11,13,22,19. Em 

estudo28, destaca-se que os profissionais pesquisados (entre eles gestores, apoiadores 

e equipe de referência), enfatizam que o apoio matricial se instituiu a partir da prática 

cotidiana, na relação entre os profissionais e não unicamente focado nas questões 

teóricas do AM. Revelam ainda que nas suas experiências, o AM está focado nas 

questões clínicas e nos núcleos de conhecimento, ficando em segundo plano as 

questões coletivas e de prevenção. 

As publicações mostram que o AM aumentou a resolutividade dos casos, antes 

encaminhados aos serviços especializados e consequentemente, reduziu os 

encaminhamentos equivocados, qualificando o processo e responsabilizando os 

profissionais por este procedimento. Auxiliando assim na organização do processo de 

trabalho na unidade básica de saúde (UBS) e percebendo os efeitos disto, na 

ordenação da rede. Fomentando também novos processos de trabalho e a tomada de 

decisão compartilhada13,14,29. 

Nas experiências de AM, no que se refere às questões de nefrologia e 

cardiologia, percebe-se a falta de preparo técnico dos profissionais da APS, 

mostrando um atendimento de baixa qualidade, que por sua vez geram 

encaminhamentos equivocados18,30. Muitos casos que poderiam ser tratados na UBS, 

são encaminhados aos serviços especializados, sobrecarregando-os. E algumas 

situações mais graves, que eram demandas do serviço especializado, ficavam sem 

encaminhamento, pois não havia atendimento de qualidade que diagnosticasse 

situações agravadas. 

O apoio da gestão vem fortalecer a implantação do NASF apesar das suas 

dificuldades, por estar, talvez, mais próximo do cotidiano do processo de trabalho da 



	
	

49			
	

APS. Porém algumas dificuldades encontradas no AM ofertado pelos serviços 

especializados são superadas com a proximidade que o NASF pode ter das equipes, 

estando no seu cotidiano e sendo corresponsável pelo projeto de saúde do território e 

seus moradores. No caso do espaçamento das reuniões de matriciamentos, o NASF 

pode discutir os casos com mais facilidade, fora das reuniões, e acolher junto com os 

profissionais as demandas, desde o início. 

 

Fragilidades do Apoio Matricial 

A ausência de profissionais da equipe de referência nas reuniões de 

matriciamento, assim como a resistência em aceitar este processo de trabalho é 

apontado pelos apoiadores matriciais, como um dificultador da implantação do AM. 

Em contrapartida, os profissionais da AB, dizem que as reuniões de matriciamento 

são muito espaçadas, geralmente uma vez ao mês, e o tempo do matriciador na UBS é 

insuficiente. Os conflitos interpessoais, ou simplesmente a falta de vínculo entre as 

equipes são apontadas como um fator que também limita o processo de 

matriciamento. Assim como a falta de informação e vinculação das equipes da APS 

com seus usuários e território, segundo relato dos apoiadores. Os entraves 

relacionados a organização da Rede de saúde também são evidenciados como outra 

barreira para a efetivação do AM12,31,25,32,33,34.  

É unanime – nos relatos das experiências – que os profissionais da Atenção 

Primária à Saúde não tinham conhecimento da ferramenta do AM, e por vezes, 

mesmo conhecendo o AM, apresentavam resistência a integrar esta ferramenta em seu 

cotidiano de trabalho. Essa resistência aparece principalmente quando se referem à 

demanda de SM, nas UBS. Alguns profissionais julgam que esta não é uma demanda 

deles, e que deve ser encaminhado direto ao serviço especializado. Outros alegam 
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falta de formação técnica para as questões da SM. Fica evidente o preconceito, os 

mitos e os medos dos profissionais no que tange a SM, produzindo uma demanda 

equivocada aos serviços especializados, prejudicando o atendimento aos casos mais 

graves. E algumas vezes agravando ou cronificando casos leves, por estarem em 

espaços equivocados de cuidado35,13,36,16,23,37,25,38,39,40.  

Outra problemática que dificulta a efetivação do AM, é a falta de recursos 

humanos em ambos os serviços. Os profissionais da APS dizem ter uma grande 

demanda de atendimentos e uma sobrecarga de atribuições a serem realizadas. Os 

profissionais dos serviços de SM revelam que são poucos e não conseguem prestar 

atendimento de qualidade aos usuários e que realizar o AM, reduziria o tempo de 

atendimento aos usuários do serviço especializado, não reconhecendo então, que o 

AM pode ser uma ferramenta que diminuiria o excesso de demanda do serviço 

especializado12, 21,31,41,24,25,32,29,42. 

Embora as experiências do NASF, contemplem os aspectos discutidos até o 

momento, vamos evidenciar algumas nuances do AM no NASF por entender que um 

dos diferencias do NASF é ter como atribuição exclusiva o Apoio Matricial, através 

das diretrizes expostas na introdução deste texto. 

A maioria das sete publicações que abordam o NASF, apontam que um 

limitador frequente do trabalho NASF é a relação conflituosa entre os profissionais. E 

que o AM transcorre melhor na particularidade de cada profissional. Sendo assim, 

pensarmos uma política pública que tem seu funcionamento calcado em aspectos 

particulares e pessoais, torna-se um problema36,16,42,25,26,32. E aponta ainda que quando 

o AM é gerido a partir de uma lógica da hegemonia biomédica, na qual o processo de 

compartilhamento e apoio fica limitado e segregado43. 
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Outro aspecto que merece destaque é a percepção de que muitos profissionais 

matriciadores não compreendem a proposta do NASF e da sua atuação no espaço da 

APS44. Se pensarmos que geralmente é o profissional do NASF que apresenta a 

proposta de trabalho do AM, a falta de entendimento tenderá a se propagar. Parece 

que estas questões estão claras para o Ministério da Saúde, uma vez que no ano de 

2014, foi realizada uma formação dos profissionais do NASF em grande parte do país. 

Contudo, o número de vagas ainda é irrisório, se compararmos com o número total 

profissionais alocados nesta política. 

Percebe-se que a proposta do NASF ainda não é suficientemente clara a todos 

os atores envolvidos. Todavia, em pouco mais de 4 anos de implantação, a proposta 

vem construindo ações complementares e integrativas no processo de trabalho e 

cuidado das equipes de APS. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A revisão da literatura realizada neste estudo, permite uma visão geral das 

experiências de Apoio Matricial, desenvolvidas no Brasil nos últimos 15 anos. A 

partir da análise destas publicações, é possível perceber que o AM é uma importante 

ferramenta para a qualificação do processo de trabalho e cuidado das equipes da APS, 

promovendo um cuidado mais integral aos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS), uma vez que pode qualificar seus profissionais, auxiliar na articulação e 

organização da rede de saúde. 

No entanto, deve-se estar atento a necessidade de maior apoio a implantação 

do NASF e outras estratégias de AM, bem como a ampliação dos investimentos e 

cursos de formações aos profissionais matriciadores, almejando assim que o AM se 
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qualifique e potencialize o seu fazer junto aos profissionais da APS e na rede de 

saúde. Ultrapassando assim as dificuldades encontradas neste estudo.  

Indica-se ainda, a necessidade de novos estudos em relação ao NASF, sendo 

que se trata de uma política relativamente nova e ainda em processo de entendimento 

e implantação. Assim como é preciso pesquisar: será que as diretrizes trazidas pelo 

Ministério da Saúde para esta política têm dado conta de orientar e sustentar o 

trabalho do AM no cotidiano das unidades de saúde? 

Outro fator importante que podemos destacar nesta pesquisa e que necessita de 

estudo mais aprofundado, são aspectos referente as questões que tangem a Bioética na 

relação do AM com as equipes de APS, aspectos a saber: tomada de decisão; 

responsabilização; e corresponsabilização. As leituras realizadas para compor este 

texto, sinalizam estes motes como algo presente nas experiências citadas, e que nos 

chama a atenção, por estes serem pontos relevantes ao trabalho em saúde, assim como 

para o processo de matriciamento.  

Outra questão suscitada nesta pesquisa, é de que o apoiador matricial dos 

serviços especializados, tem geralmente apoio em seu serviço de origem, com 

coordenador técnico e/ou supervisor. Ao dialogarmos sobre o NASF, devemos pensar 

quem é o apoio do NASF. Temos experiências que apontam que em alguns momentos 

a gestão apoia o NASF, embora também seja fundamental considerar que, se a gestão 

não tem conhecimento sobre o NASF, esse apoio pode não ocorrer. Sem a pretensão 

de fechar a questão, apresenta-se como provocação: Quem apoia o NASF enquanto 

apoiador matricial?  
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ARTIGO II 

 

A consolidação do NASF na cidade do Rio de Janeiro: trabalho vivo e 

questões bioéticas 

The NASF Consolidation in the city of Rio de Janeiro: live work and 

bioethical  issues 

 

Resumo: 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), instituído em 2008, presta retaguarda 

especializada aos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF), aumentando o 

escopo de atuação destas equipes. A implantação do NASF no município do Rio de 

Janeiro, que em 2015 totaliza 73 equipes cadastradas no Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES). Este artigo apresentará a análise dos 

dados construídos na pesquisa de mestrado do Programa de Pós-graduação em Saúde 

Coletiva, da Universidade Federal Fluminense. A pesquisa objetivou analisar o 

trabalho de Apoio Matricial e “mapear” os conflitos bioéticos do processo de 

matriciamento, na perspectiva dos profissionais de nível superior da equipe da ESF e 

do NASF, de uma Área de Planejamento (AP) da cidade do Rio de Janeiro. Trata-se 

de um estudo de caso, de cunho qualitativo, que usou – como ferramenta de 

construção de dados – entrevistas com profissionais da ESF e do NASF, e a 

observação participante em reuniões de matriciamento. A conclusão é que o processo 

de trabalho do NASF vem sendo consolidado no território, aumentando a 

resolutividade, qualificando os casos encaminhados aos serviços especializados, entre 

outros avanços. Contudo, alguns problemas podem ser identificados, como a grande 

rotatividade de profissionais e o excesso de atribuições, dificultando assim, o processo 

de apoio matricial. Destaca-se que as questões de bioética relatadas pelos 

profissionais, são os conflitos interpessoais, negligência de cuidado para com alguns 

usuários, preocupação relacionado ao sigilo profissional dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), entre outras.  

 

Palavras Chave: Atenção Primária à Saúde; Ética; Serviços de Saúde. 
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Abstract: 

The Support Center for Family Health (NASF) created in 2008, offers some 

specialized rears to the Family’s Health Strategy (ESF) professionals, increasing the 

acting scope of these teams. The implantation of The Support Center for Family 

Health in Rio de Janeiro city, totalizes now 73 teams registered in the National 

Register of Health’s Brazilian Establishments (CNES). This article will present the 

analyze of the data constructed during the master’s research of the Colective Health 

Post-Graduation Program of the Federal Fluminense University.  The research 

objectified to analyze the matricial support work and to map the bioethical conflicts, 

in the perspective of ESF and NASF superior level professionals, of one strict 

planning area of Rio de Janeiro city. It is a quality study case that used as data 

constructing tools, some interviews with professionals and participant observation in 

matricial meetings. The conclusion is that the work process of Core of the Family’s 

Health Support is being consolidated in the territory, increasing the resoluteness, 

qualifying the cases that are forwarded to the specialized services, between other 

conquests. However, some problems can be also identified as the huge turnover of 

professionals and the excess of attributions, hampering the matricial process. 

Concluding, is possible to identify that the bioethical questions are present in other 

studies, as the interpersonal relation and its conflicts, the non-egalitarian offer to the 

user, the concern about the secrecy of the Health’s Community Agent, and other 

aspects. 

Keywords: Primary Health Care; Ethics; Health Services. 
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INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) – instituído no ano de 2008, 

através da Portaria Ministerial 154 – é composto, segundo a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), por uma equipe de especialistas de diferentes áreas, que 

precisam trabalhar de forma integrada para apoiar profissionais da Atenção Primária à 

Saúde (APS), incluindo as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). O NASF 

também é corresponsável pelos territórios das equipes da ESF, atuando através do 

Apoio Matricial (AM)1. 

O NASF trabalha na lógica do AM, o qual pode ser entendido – à luz das 

concepções de Campos et al.2 – segundo as concepções de campo e núcleo, nos 

seguintes termos:  

O fio condutor do trabalho de uma Equipe de Referência é o 
compartilhamento de saberes, competências, responsabilidade e 
ações. Os conceitos de campo e núcleo (Campos, 2000) são úteis 
para compor a interdisciplinaridade, sem diluir a especificidade dos 
saberes. Eles permitem distinguir os saberes e práticas peculiares a 
cada profissão, dos saberes, práticas e responsabilidades comuns a 
todos os profissionais de saúde. No núcleo haveria uma aglutinação 
de conhecimentos e práticas, conformando as identidades 
profissionais e determinados padrões de compromisso com a 
produção de saúde: os saberes e responsabilidades peculiares aos 
médicos, ou aos enfermeiros, ou aos agentes comunitários de saúde, 
psicólogos, assistentes sociais. Já o campo seria um espaço de 
interseção entre os saberes, em que haveria uma sobreposição dos 
limites entre cada especialidade e cada prática, e onde todo 
profissional de saúde deveria atuar, independente de sua categoria 
ou formação (p. 67-68). 

 

Destaca-se que o AM pode ser entendido como um suporte técnico-

pedagógico, realizando atividades de apoio educativo para a equipe de referência e as 

atividades desenvolvidas de modo conjunto (Campos et al.2), tendo como atribuições 

as discussões clínicas, as consultas, as visitas domiciliares, a realização de grupos, 

entre outras ações. Com efeito, o AM possibilita a potência de resolutividade das 
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equipes, qualificando suas intervenções, permitindo uma ampliação da atenção que 

considere a complexidade e diversidade da vida dos usuários. 

Desde a criação do NASF em 20083, o Ministério da Saúde já emitiu novas 

Portarias, ajustando a configuração do NASF e estabelecendo a criação de uma nova 

modalidade de equipe, a qual passa a receber subsidio financeiro e contempla os 

municípios do interior com poucas equipes de ESF. A seguir apresenta-se, no Quadro 

1, as três modalidades de NASF em vigor atualmente4. 

Quadro 1: Modalidades de NASF. 

NASF 1 NASF 2 NASF3 

NASF 1 deverá ter uma 
equipe formada por uma 
composição de profissionais 
de nível superior que reúnam 
as seguintes condições: 
a) a soma das cargas horárias 
semanais dos membros da 
equipe deve acumular no 
mínimo 200 (duzentas) horas 
semanais; b) nenhum 
profissional poderá ter carga 
horária semanal menor que 
20 (vinte) horas; e c) cada 
ocupação, considerada 
isoladamente, deve ter no 
mínimo 20 (vinte) horas e no 
máximo 80 (oitenta) horas de 
carga horária semanal. 
Cada NASF 1 deverá estar 
vinculada a no mínimo 5 
(cinco) e no máximo 9 (nove) 
Equipes Saúde da Família 
e/ou equipes de Atenção 
Básica para população 
específica (consultório na 
rua, equipes ribeirinhas e 
fluviais); 

NASF 2 deverá ter uma 
equipe formada por uma 
composição de profissionais 
de nível superior que reúnam 
as seguintes condições: 
a) soma das cargas horárias 
semanais dos membros da 
equipe deve acumular no 
mínimo 120 (cento e vinte ) 
horas semanais; b) nenhum 
profissional poderá ter carga 
horária semanal menor que 20 
(vinte) horas; e c) cada 
ocupação, considerada 
isoladamente, deve ter no 
mínimo 20 (vinte) horas e no 
máximo 40 (quarenta) horas 
de carga horária semanal. 
Cada NASF 2 deverá estar 
vinculada a no mínimo 3 
(três) e a no máximo, 4 
(quarto) Equipes Saúde da 
Família e/ou Equipes de 
Atenção Básica para 
populações específicas ( 
consultório na rua, equipes 
ribeirinhas e fluviais); 

NASF 3 deverá ter uma equipe 
formada por uma composição de 
profissionais de nível superior que 
reúnam as seguintes condições: 
a) a soma das cargas horárias 
semanais dos membros da equipe 
deve acumular no mínimo 80 
(oitenta) horas semanais; b) 
nenhum profissional poderá ter 
carga horária semanal menor que 
20 (vinte) horas;  c) cada 
ocupação, considerada 
isoladamente, deve ter no mínimo 
20 (vinte) horas e no máximo 40 
(quarenta) horas de carga horária 
semanal. 
Cada NASF 3 deverá estar 
vinculada a no mínimo 1 (uma) e 
a no máximo 2 (duas) Equipes 
ESF e/ou Equipes de Atenção 
Básica para população específicas 
(consultório na rua, equipes 
ribeirinhas e fluviais), agregando-
se de modo específico ao processo 
de trabalho das mesmas, 
configurando-se como uma 
equipe ampliada. 

Fonte:  Portaria n 3.124, de 28 de Dezembro de 2012. 

 

O município do Rio de Janeiro é enquadrado na modalidade NASF 1 e até o 

final do ano de 2015, contava com 73 equipes de NASF implantadas5. É importante 
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destacar que o município não adequou completamente a quantidade de equipes de 

ESF por NASF, seguindo o limite de nove equipes de referência para uma equipe de 

NASF tipo 1, conforme estabelecido na Portaria 3.124 de 2012. Ademais, existem no 

município muitas equipes de ESF que não recebem o Apoio Matricial do NASF. Se 

considerar-se que existem 856 equipes de ESF cadastradas no sistema em 2015, 

seriam necessárias 95 equipes NASF para ter uma cobertura total das equipes de 

referência. 

A rápida expansão de cobertura da ESF no município do Rio de Janeiro – no 

ano de 2009 a cobertura de ESF na cidade era de 7% e, em janeiro de 2016 a 

cobertura chegou a 50%, segundo informação da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro (SMS-RJ)6 – trouxe inequívocos ganhos, principalmente porque 

espera-se que com uma maior cobertura de ESF, os acessos aos serviços de saúde 

sejam ampliados com aprimoramento da lógica de cuidado seguindo as diretrizes da 

PNAB. Todavia, a referida expansão não acompanhou a qualidade dos serviços 

prestados à população, sendo a principal dificuldade a falta de recursos humanos 

qualificados, principalmente médicos de família e comunidade7. Diante deste cenário, 

torna-se importante conhecer o modo segundo o qual o NASF vem trabalhando no 

município, bem como saber como esta sendo estabelecido este processo de trabalho 

NASF e ESF.  

Um aspecto extremamente significativo nesse âmbito, é o mapeamento das 

questões bioéticas que emergem do processo de interação entre os profissionais da 

ESF e do NASF. De fato, em clássica investigação, Zoboli e Fortes (2004)8 

identificaram uma série de problemas bioéticos referentes ao trabalho em equipe na 

ESF (citação, a seguir, ipsis litteris): (1) Falta de compromisso dos profissionais que 

atuam no Programa Saúde da Família; (2) Falta de companheirismo e colaboração 
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entre as equipes; (3) Desrespeito entre os integrantes da equipe; (4) Despreparo dos 

profissionais para trabalhar no Programa Saúde da Família; (5) Dificuldade para 

delimitar as especificidades e responsabilidades de cada profissional; (6) 

Questionamento da prescrição médica por parte de funcionário da Unidade de Saúde 

da Família; (7) Omissão dos profissionais frente à indicação clínica imprecisa; (8) 

Compartilhamento das informações relativas ao usuário e família no âmbito da 

equipe do Programa Saúde da Família; e (9) Não solicitação de consentimento da 

equipe para relatar caso em publicação científica. Dados similares foram obtidos em 

estudos realizados por Motta et al (2015)9 no Estado do Rio de Janeiro e por Siqueira-

Batista et al (2015)10 no Estado de Minas Gerais. Desse modo, o mapeamento das 

questões bioéticas têm por objetivo identificar se os profissionais conseguem 

reconhecer situações de conflito que envolvam problemas morais e, ademais, 

averiguar a discussão – e condução – das mesmas no cotidiano do trabalho.  

Com base nessas considerações, descrevem-se como objetivos do presente 

trabalho, (1) Conhecer o fluxo estabelecido pela a equipe de ESF, para acessar os 

profissionais do NASF, (2) Identificar as mudanças nas atividades desenvolvidas na 

unidade de saúde e no acompanhamento dos casos assistidos e dos compartilhados 

com os serviços especializados, após a atuação do NASF, e (3) Descrever os 

problemas bioéticos identificados por profissionais da ESF e do NASF, no âmbito do 

matriciamento e em seu cotidiano laboral. 

 

MÉTODOS  

A investigação teve cunho qualitativo e trata-se de um estudo de caso. A 

construção de dados ocorreu entre os meses de junho a dezembro de 2015. Os 

profissionais que se dispuseram a participar da pesquisa trabalham em uma Área de 
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Planejamento da Zona Norte do Município do Rio de Janeiro, território este composto 

por comunidades com grande vulnerabilidade social, pobreza, tráfico e violência, 

contrastado com regiões de bom nível socioeconômico e boa infraestrutura. Os dados 

foram construídos a partir de entrevista individual e da observação participante nas 

reuniões de matriciamento e dos encontros realizados no decorrer do processo.  

Para a entrevista, foi construído um roteiro com perguntas interligadas aos 

objetivos da pesquisa, almejando assim conhecer o processo de trabalho do AM, entre 

as equipes da ESF com o NASF, permitindo – através deste instrumento – uma 

aproximação com a realidade dos participantes e com o que os mesmos tinham a dizer 

sobre o cotidiano de suas práticas. Foram entrevistados os profissionais da equipe do 

NASF – das seguintes categorias: psicologia, psiquiatria, nutrição, terapia 

ocupacional e fisioterapia – e da ESF – duas médicas e duas enfermeiras –, 

totalizando nove participantes entrevistados. As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas.  

Os primeiros contatos para o estudo se iniciam com a apresentação do projeto 

de pesquisa à gestora do NASF e ao Centro de Estudos da Coordenação de Área de 

Planejamento (CAP), no mês de maio de 2015. Em junho com o projeto aprovado 

pelos Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense e do 

município do Rio de Janeiro, o pesquisador foi a uma reunião da gestão com todas as 

equipes NASF daquele Área de Planejamento (AP) com o objetivo de apresentar o 

projeto, esclarecer dúvidas e convidá-los a participarem da pesquisa. Na etapa 

seguinte, a gestora indicou a equipe de NASF que participaria da pesquisa e 

iniciaram-se os contatos para uma reunião com estes, a fim de organizar a logística 

das entrevistas, a observação participante em reuniões de matriciamento e quais 
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seriam as duas equipes de ESF que participariam do estudo. A participação em 

reunião mensal de matriciamento começou no período de agosto a novembro de 2015.  

A observação participante ocorreu em outros espaços além da reunião de 

matriciamento, como relatado aqui. Este processo se desenvolveu desde os primeiros 

contatos com a gestão, até os momentos em que o pesquisador estava no serviço da 

ESF para entrevistas e reuniões. Este método foi válido para subsidiar a análise das 

entrevistas e ocorreu a partir de roteiro estabelecido previamente – o qual imbuiu o 

pesquisador de observar as relações informais dos profissionais, as estratégias 

presentes nas reuniões de matriciamento, quais categorias profissionais participavam 

das reuniões, dentre outros aspectos –, de modo que foi possível conhecer um pouco 

do processo de trabalho em ato, as relações estabelecidas entre equipe de referência e 

AM, agregando mais dados a pesquisa. 

A análise dos dados foi procedida a partir da teoria de Análise de Conteúdo de 

Bardin (1977)11, a qual afirma que a análise de conteúdo pode ser entendida como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, não se restringindo a uma única 

ferramenta e, sim, a uma gama de apetrechos. Pode ser dito que a análise de conteúdo 

é um “instrumento, marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um 

campo vasto de aplicação muito vasto: as comunicações” (BARDIN, 1977, p.31). 

A análise de conteúdo se configurou em três fases: a) Pré-análise, que é a 

etapa de organização dos dados, e tem por objetivo torná-los operacionais e 

sistematizá-los, em ideias iniciais, desencadeando uma estrutura para o 

desenvolvimento preciso das operações seguintes; b) A exploração do material, que 

buscou a análise propriamente dita e que consistiu em operacionalizar a codificação, a 

partir das regras anteriormente formuladas; e por último, c) Tratamento dos 
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resultados obtidos e interpretação, no qual os resultados brutos foram tratados de 

forma que sejam significativos e válidos11. 

Foram elaboradas categorias temáticas a partir do que se apresentou na análise 

dos dados produzidos.  Bardin (1977)11 apresenta que realizar “análise temática, 

consiste em descobrir os <<núcleos de sentidos>> que compõem a comunicação e 

cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido” (p. 105). 

As categorias que mais se destacaram a partir da frequência de aparição foram: 

Referente ao fluxo são reunião de matriciamento e falar direto com o outro 

profissional; Na solicitação de apoio matricial as categorias que mais apareceram são 

buscar/solicitar, pedir apoio, encaminhar; No que tange o conhecimento prévio 

sobre apoio matricial e NASF as categorias que mais se repetiram foi a falta de 

estudo sobre apoio matricial e NASF; Sobre os encaminhamentos e 

compartilhamento de casos com a rede, a categoria mais frequente é encaminhar e 

acompanhar; Ao que refere as mudanças geradas pelo NASF destacaram-se as 

categorias apoio, tratamento integrado, não encaminhamento e resolutividade; 

Sobre algumas dificuldades para efetivação do processo de matriciamento repete-se as 

categorias de ausência de reunião de matriciamento e dos atendimentos 

compartilhados, excesso de atribuições, cobranças e desgaste dos profissionais. 

Referente as categorias sobre as questões bioéticas, elegemos as categorias de 

Zoboli & Fortes (2004), que se repetem no conteúdo analisado, sendo elas: 1. 

Problemas éticos na relação com o usuário e a família; 2. Problemas éticos na 

relação da equipe; e 3. Problemas éticos nas relações com a organização e o 

sistema de saúde. 
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Conforme comentado previamente, o estudo foi avaliado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP envolvendo Seres Humanos da Universidade 

Federal Fluminense e recebeu o aval do CEP da Secretaria Municipal de Saúde do 

município do Rio de Janeiro que esteve na pesquisa como instituição coparticipante, 

através do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n. 

41680814.3.0000.5243.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados construídos será iniciada com uma breve contextualização 

do cenário em que a pesquisa se desenvolveu e exposição de algumas nuances do 

processo de trabalho. A equipe NASF estudada presta Apoio Matricial em duas 

unidades, sendo uma do tipo A (chamadas, no Rio de Janeiro, como Clínica da 

Família, composta apenas por equipes de ESF) e outra do tipo B (conhecida como 

Centro Médico de Saúde, composta por equipes de ESF e por profissionais 

trabalhando no modelo tradicional da Atenção Primária à Saúde). Cada unidade conta 

com seis equipes de ESF, totalizando 12 equipes, ou seja, esta equipe NASF excede o 

número de equipes de ESF recomendado pelas diretrizes atuais, da Portaria 3.124 de 

20124.   

A unidade tipo A começou suas atividades no início do ano de 2012; a mesma 

foi eleita para que o pesquisador acompanhasse as reuniões de matriciamento, por 

uma questão de adequação das agendas da unidade e do pesquisador (amostra de 

conveniência). Assim os profissionais da equipe de referência que responderam a 

entrevista também fazem parte desta unidade. A referida unidade recebe residentes do 

Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade, sendo um campo de 

formação em serviço. 
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Tabela 1. Participantes da pesquisa. 

Fonte: Informações dos profissionais entrevistados (ER= Equipe de Referencia; AM= Apoio 
Matricial). 
 

Destacamos que o sexo e a idade dos participantes foram intencionalmente 

suprimidos, a fim de garantir o sigilo dos participantes da pesquisa. Seguindo as 

orientações da Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Após esses sintéticos apontamentos serão apresentados os resultados 

observando-se a lógica dos objetivos propostos (ao final da Introdução).  

 (1) Conhecer o fluxo estabelecido pela a equipe de ESF, para acessar os 

profissionais do NASF 

As “falas” dos profissionais são unânimes acerca do conhecimento do fluxo 

existente para acessar o Apoio Matricial com os profissionais do NASF. 

                              A gente faz uma reunião de matriciamento e, ali a gente resolve o que dá 
pra marcar [...] algumas situações que agente julga mais urgente agente 
fala direto com o profissional, não esperando até a reunião de 
matriciamento (01ER). 

 
                               [...] nós temos várias formas de acessar o NASF, a reunião de 

matriciamento uma vez por mês, discutindo todos os problemas e 
definindo estratégias. Chamamos através da marcação de inter consulta 
e, na hora do atendimento discutimos o problema (02 ER). 

 
                              Nós temos reuniões de matriciamento que acontece uma vez por mês, [...] 

Também durante todo o período que estamos na clínica eles podem nos 
procurar para falar de um caso (05 AM) 

 
                               [...] temos a nossas reuniões de matriciamento, uma reunião por mês para 

cada equipe, onde podemos discutir os casos. Mas também durante o dia, 
enquanto estamos aqui qualquer profissional pode vir falar com a gente, 
conversar e discutir o caso [...] (08 AM). 

PARTICIPANTE N° ORIGEM CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO NA APS 

01ER ESF (tipo A) Enfermeira 9 meses 
02ER ESF (tipo A) Médica Res. 1 ano 7 meses 
03ER ESF (tipo A) Enfermeira 3 anos 8 meses 
04ER ESF (tipo A) Médica Res. 8 meses 
05AM NASF Fisioterapeuta 4 anos 
06AM NASF Psicóloga 4 anos 
07AM NASF Psiquiatra 2 meses 
08AM NASF Nutricionista 3 meses 
09AM NASF Terapeuta 

Ocupacional 
3 anos 
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 Neste primeiro questionamento sobre fluxo as categorias identificadas foram 

reunião de matriciamento e falar direto com o outro profissional. 

Atualmente é determinada uma reunião ESF na qual são discutidos casos entre 

os profissionais e encaminhados os desdobramentos, sejam estes: o agendamento de 

um atendimento conjunto do médico ou enfermeiro com algum profissional do NASF, 

a visita domiciliar com algum membro da equipe de matriciamento por mês com 

duração média de 90 minutos para cada equipe de referência, o prosseguimento do 

cuidado ao usuário pelo profissional da ESF com orientações técnicas do NASF, o 

direcionamento do usuário para algum grupo que possa trazer ganhos naquele 

momentos, dentre outras possibilidades de cuidado. 

É enfatizado pelos entrevistados que a reunião de matriciamento não é o único 

fluxo de acesso ao Apoio Matricial, já que os profissionais do NASF estão sempre 

disponíveis para discutir casos, avaliando se agendam um atendimento conjunto ou se 

deixam para discutir o caso na reunião do matriciamento.  

Um profissional da ESF cita um exemplo em que estava realizando um 

atendimento a um usuário com hipertensão arterial sistêmica e que ficou preocupada 

com o quadro deste usuário a partir da leitura dos seus exames e seu histórico clínico. 

Saiu do consultório e conversou sobre o caso com um profissional do NASF que 

estava realizando atividades burocráticas. O mesmo foi para o atendimento conjunto 

naquele momento. Assim os profissionais das equipes de referência destacam em suas 

falas que podem contar com os profissionais e de uma real disponibilidade para a 

função do Apoio Matricial em suas atribuições.  

Autores apontam duas possibilidades de contato entre equipe de referência e 

apoiadores. O primeiro através da sistematização de encontros regulares, em 
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intervalos de tempo combinado para o encontro entre a equipe de referência e o 

apoiador matricial. O objetivo desse espaço é a discussão de casos, elencados pela 

equipe de referência, elaborando projetos terapêuticos e acordando as intervenções 

dos profissionais engajados. A segunda forma de acessar ao apoio matricial seria nos 

casos de urgências e de eventos inesperados, nos quais não é possível esperar a 

reunião regular. Nestas situações o contato seria realizado por meio de comunicação 

direta, seja ela eletrônica, telefônica ou por contato pessoal. Perante a situação se 

realiza uma avaliação de risco, para combinar uma agenda possível12. 

A sistematização dos espaços, sejam reuniões ou discussão de caso 

previamente ou posteriormente ao atendimento compartilhado, constam nos materiais 

produzidos pelo Ministério da Saúde, através dos Cadernos de Atenção Básica n. 27 e 

39, que orientam sobre o AM na modalidade NASF13,14. 

Ainda ligado ao primeiro objetivo, foi questionado aos profissionais da equipe 

da ESF, quais são as situações em que eles solicitam o Apoio Matricial?  

                               [...] elas me trazem o que aconteceu, a notícia chega para mim sem eu ter 
pedido matriciamento daquela situação, eles são bastante proativos, não 
somos só nós que vamos buscar, eles também buscam a gente [...]. Na 
minha equipe a gente pede muito mais para os casos psiquiátricos, pois, 
nós temos muitos pacientes de saúde mental, a fisioterapeuta eu solicitei 
pouquíssimas vezes[...]. A TO eu gosto muito do trabalho, mas não tenho 
tempo para fazer então solicito bastante. [...] (02 ER). 

 
                               [...] eu busco elas para esclarecer minhas dúvidas, como eu procedo, se 

eu marco uma consulta, ou não marco, deixo para discutir na reunião de 
matriciamento [...] por exemplo, eu fiz uma visita domiciliar esta semana 
e eu já conversei com a profissional de fisioterapia e combinamos uma 
visita domiciliar para ela avaliar as possibilidades de recuperação de um 
caso de AVC, ela já passou uma data e eu vou com ela (03ER). 

 
                               [...] são casos que eu não consigo, na verdade que precisam de mais um 

profissional que tenha uma outra visão, que são casos complicados, que a 
gente não consegue [...] a gente tem uma ideia de tudo mas não tem esse 
conhecimento mais aprofundado para fazer uma orientação específica, 
uma orientação nutricional direito [...] até o psicólogo precisa dar esse 
apoio não basta está conversa de consultório, tem que ter uma visão mais 
específica para fazer um acompanhamento para ele não precisar voltar 
todo mês aqui comigo [...] as vezes a gente precisa dessas especialidades 
também deste apoio (04ER). 
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Na solicitação de apoio matricial as categorias que mais apareceram foram 

buscar/solicitar, pedir apoio, encaminhar. 

Fica marcado em todas as falas, que o NASF é acionado quando o profissional 

diz ter esgotado suas possibilidades de intervenção. Percebe-se – implicitamente – no 

discurso dos profissionais, que por vezes esse limite é definido por questões 

subjetivas do profissional ou por falta de conhecimento de ferramentas técnicas que 

são passíveis de serem utilizadas dentro do cuidado preconizado para os profissionais 

que atuam na ESF. Alguns relatos expressam que determinados profissionais atuam 

com foco em sua especialidade, desenvolvendo ações bastante focadas, não se 

sentindo seguros para manejar situações que envolvam quadro de sofrimento psíquico 

por exemplo, que poderia ser acolhido por qualquer profissional de saúde. No entanto, 

demandando o atendimento do profissional especialista. 

Uma entrevistada cita que existem casos em que ela atende e percebe que o 

usuário pode se beneficiar de um lugar para ser escutado ao menos uma vez no mês, 

mas que ela não poderia fazer isto, por existirem muitas pessoas a serem atendidas. 

Por esta razão, é feita uma articulação para que o psicólogo do NASF faça os 

atendimentos. Assim como aponta que gosta do trabalho da terapia ocupacional mas 

não tem tempo para fazer. É importante ressaltar que os profissionais da área de 

medicina e enfermagem pensam que não podem fazer a escuta do usuário sem uma 

queixa de cunho fisiológico, ou ainda, que o NASF deveria fazer o que eles não têm 

tempo. 

É possível remeter esta situação à estrutura de formação dos profissionais da 

área médica, como citado por Gomes e Rego15, o que poderia também ocorrer na 

formação dos demais profissionais da área da saúde. Os autores referem que a 

literatura aponta para um quadro nada positivo, no qual as formações enfatizam o 



	
	

71			
	

saber científico especializado e o cuidado individual, em vez de ter como base o 

conhecimento técnico, ético e com foco para integralidade dos determinantes do 

processo de saúde e doença. Parece que isto ajuda a refletir sobre a fala dos 

profissionais entrevistados, nas quais se evidencia um trabalho pautado nas categorias 

profissionais. O conteúdo destas falas não se restringe apenas a um questionamento, 

mas é passível de ser percebido ao longo da conversa. 

Mesmo com a existência de um trabalho compartilhado com o NASF, no 

discurso dos profissionais da Saúde da Família, aparece constantemente o termo 

“encaminhar para o NASF” – por exemplo, considerando que a presença do NASF 

evita o encaminhamento. Por outro lado, nunca é dito que o encaminhamento é 

evitado porque houve uma alteração na forma de assistência ao usuário e sim porque 

tal situação foi repassada para o NASF, para que o mesmo atendesse. Inclusive, é 

questionado que algumas categorias do NASF como a fisioterapia, não deveriam 

realizar encaminhamentos, pois o ideal (do entrevistado) seria contratar mais uma ou 

duas fisioterapeutas para que o tratamento fosse especializado – com uso de 

equipamentos e outras tecnologias – e que acontecesse dentro da unidade da ESF. 

Assim como outros profissionais dizem de forma explicita, que o psicólogo do NASF 

fará o atendimento mensal para escutar aquele usuário, pois a agenda médica e da 

enfermagem não comportam tal procedimento, havendo um hiato entre o trabalho 

cotidiano e o preconizado na pela Política Nacional de Atenção Básica1.  

Como constatado em outros estudos – referentes às experiências de Apoio 

Matricial – observa-se que a implementação do AM inscreve-se, de forma marcante, 

no modelo biomédico, o qual impera nos processos de trabalhos. De todo modo – com 

a integração da ferramenta do AM – são provocadas algumas mudanças no sentido de 

um cuidado mais integrado, da formação continuada dos profissionais de equipe de 
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referência, da transformação da lógica de funcionamento dos serviços de saúde, 

dentre outros avanços16, 17, 18, 19, 20. 

É possível observar nos encontros com os profissionais, que o processo de AM 

vem se consolidando em termos práticos muito mais do que no discurso desses 

profissionais que, como será visto a seguir, tiveram pouco contato com o 

conhecimento teórico de AM, incluindo os referenciais da Saúde Coletiva, das 

políticas públicas de saúde e do seu percurso histórico. 

Ao questionar sobre qual o conhecimento prévio que o participante tinha sobre 

Apoio Matricial e NASF – seja o conhecimento conceitual e/ou ainda das políticas 

públicas de saúde que regulamentam o processo de trabalho do NASF – foram obtidas 

as seguintes respostas: 

                               Conheci por conta da residência, na época da faculdade eu não conhecia. 
A matéria de SUS na minha graduação era uma matéria eletiva, deveria 
ser feita em outro local [...] depois fiz leituras quando fui buscar 
residências, no final da graduação (06AM). 

 

No que tange o conhecimento prévio sobre apoio matricial e NASF as 

categorias que mais se repetiram foi a falta de estudo sobre apoio matricial e 

NASF. 

Dos nove profissionais entrevistados, um teve conhecimento sobre o trabalho 

do NASF quando se interessou pela APS e foi buscar conhecer a área em outro curso 

externo a sua graduação, em seguida na especialização que cursou. Outro profissional 

fez o estágio da graduação na ESF e teve contato com uma equipe NASF. Todos os 

profissionais dizem não terem estudado sobre o Apoio Matricial e o NASF na 

graduação, mesmo que muitos deles tenham se formado após a regulamentação do 

NASF, em 2008. Contudo, anterior a isto, o Ministério da Saúde já discutia o 

processo de Apoio Matricial, em outras políticas de saúde, como no caso da Política 

Nacional de Humanização (HumanizaSUS)21.  
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Diversos entrevistados expõem críticas sobre sua graduação, apontando que 

quando não inexistente, a carga horária das disciplinas com conteúdo sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS) é muito reduzida. Outra falta curricular destacada pelos 

participantes, é o fato de conhecerem pouco sobre o trabalho interdisciplinar, do 

compartilhamento de casos com outros especialistas e até mesmo, conhecer a atuação 

dos demais membros da área da saúde. De fato, um estudo que analisa as “grades” 

curriculares dos cursos de enfermagem do Estado do Paraná destacam que as 

disciplinas de saúde coletiva possuem carga horária infinitamente menor do que as 

disciplinas ditas “biológicas”, aparecendo tardiamente no currículo dos cursos, 

reforçando uma formação voltada a lógica hospitalocêntrica, com foco curativo e 

biológico22. Outra pesquisa realizada na região Nordeste do Brasil também aponta que 

o conhecimento de saúde coletiva é frágil na formação dos cursos de medicina, 

tornando-se necessários amplos debates que ajudem na consolidação desta temática 

nas graduações23. Percebe-se que esta não é uma falha apenas dos cursos de medicina 

e enfermagem, como referido nas falas dos pesquisados, inclusive de alguns 

profissionais que estão como apoiadores matriciais. 

Profissionais da ESF contam que no início, foi difícil entender o trabalho e o 

atuação do NASF, que ocorreram diversas reuniões para esclarecer o fluxo de acesso 

ao AM, a necessidade de atividades compartilhadas, que o papel do NASF não é o 

atendimento individual como se fosse um ambulatório. Os atendimentos individuais 

até acontecem, porém, a partir de uma combinação prévia e como parte de um Projeto 

Terapêutico Singular (PTS). Os profissionais do NASF foram os que mais ocuparam 

o lugar de mostrar a sua proposta de trabalho junto às equipes de referência diante de 

um cenário que nem mesmo alguns dos apoiadores matriciais, tinham uma formação 

voltada ao NASF. Em estudo realizado na região metropolitana de Recife, 
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demonstrou-se que um dos aspectos desfavoráveis – para a efetivação do processo de 

consolidação do trabalho do NASF – é a falta de entendimento da função a ser 

desempenhada nesta política emergente, pois, os profissionais precisam dialogar com 

outros saberes, ampliar seu olhar, para além da assistência24,25,26,27,28. 

Pode-se observar que durante as reuniões de matriciamento, poucos ACS 

participaram das mesmas, inclusive tendo momentos em que só havia a médica da 

equipe com duas profissionais do NASF dentro do consultório onde ocorriam as 

reuniões. Assim como na primeira reunião, havia apenas duas ACS, conforme 

combinação prévia, devido às férias da médica e à folga da enfermeira da equipe. 

Durante as reuniões foram discutidos novos casos e retomados casos que já estavam 

sendo acompanhados. 

Na sequência de ponderações sobre os Resultados/Discussão, comentar-se-á 

sobre o segundo objetivo da pesquisa: 

(2) “Identificar as mudanças nas atividades desenvolvidas na unidade de 

saúde e no acompanhamento dos casos assistidos e dos compartilhados com os 

serviços especializados, após a atuação do NASF”.  

Entre os questionamentos deste objetivo, indagou-se sobre como ocorriam os 

encaminhamentos de usuários a outros serviços, quando necessário: 

                               [...] por exemplo, a fisioterapeuta do NASF avalia e resolve se dá para 
acompanhar o caso por aqui ela, ou se precisa encaminhar. Se precisar 
encaminhar ela avisa e colocamos no SISREG (sistema de regulação) 
(01ER). 

 
                               [...] sempre o paciente passa pela gente para depois ir ao serviço 

especializado, no caso da saúde mental o fluxo não é pelo SISREG, nós 
ligamos para falar da história do caso e combinar que dia a pessoa vai 
[...] (06AM). 

 

Sobre os encaminhamentos e compartilhamento de casos com a rede, a 

categoria mais frequente é encaminhar e acompanhar. 
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Relativo ao compartilhamento dos casos da ESF – os quais necessitam ser 

acompanhados conjuntamente com outros serviços especializados da rede –, isso 

ocorre de forma conjunta entre ESF e NASF, antes de se acionar outro serviço da 

rede. Desse modo, quando cabível, é realizada avaliação prévia e se constrói um PTS, 

seja ele somente no nível da APS ou compartilhado com a rede de serviços do 

município. O NASF passa a compor a rede de saúde, no papel de articulador intra e 

intersetorialmente. Geralmente, os fluxos estabelecidos no território elegem o NASF 

como um dispositivo que irá filtrar os casos, antes de ir a outros serviços da rede, 

obviamente considerando os casos em que o NASF tenha competência técnica para 

tal, pois como é sabido, há em média cinco especialistas por equipe NASF. 

Isto que surge na entrevista e também na observação participante, vai ao 

encontro do que é definido pela Política Nacional de Atenção Básica1 na página 69-

70: 

Os NASF fazem parte da atenção básica, mas não se constituem 
como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e 
não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo 
(estes, quando necessários, devem ser regulados pelas equipes de 
atenção básica). Devem, a partir das demandas identificadas no 
trabalho conjunto com as equipes e/ou Academia da Saúde, atuar de 
forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus serviços (ex.: 
CAPS, Cerest, Ambulatórios Especializados etc.), além de outras 
redes como SUAS, redes sociais e comunitárias.  

 

É importante marcar este lugar do NASF, com sua equipe de especialistas, 

mas que tem sua atuação no nível de Atenção Primária à Saúde (APS), na hierarquia 

dos níveis de atenção à saúde.  Ou seja, não desenvolvendo ações de nível secundário 

ou terciário na APS, como por exemplo: realização de oficina terapêutica com 

usuários em sofrimento mental severo e persistente, a qual é uma atribuição de 

serviço especializado. No caso, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 
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Também foi indagado aos pesquisados, se eles reconhecem alguma mudança 

na sua atuação profissional – por influência do Apoio Matricial recebido da equipe 

NASF – e em que consistiu tal mudança, em termos de sua prática: 

                               Sim mudou, pois quando tenho dificuldades que passam do limite da 
enfermagem e eu não posso fazer mais nada, eu não sei como agir! Eu 
peço para eles me apoiarem e isso é muito bom. Se o médico não vai 
resolver, então tem aquele profissional para me apoiar, eu não preciso 
fazer o encaminhamento do paciente para fora da unidade (03ER). 

 
                              Com certeza, eu acho qualquer parte de um tratamento é um conjunto, e o 

tratamento que a gente fala integrado, que é o mais importante, que são 
diversos especialistas. A gente precisa de tratamento integrado para o 
paciente, são vários problemas nessa área, se não tivesse o NASF seria 
mais difícil, teria que ter um encaminhamento [...] teríamos que 
encaminhar e não teríamos o retorno, o paciente iria para fazer um 
tratamento mas ficaria sempre o tratamento separado[...](04ER). 

 
 

Ao que refere as mudanças geradas pelo NASF destacaram-se as categorias 

apoio, tratamento integrado, não encaminhamento e resolutividade. 

Alguns profissionais dizem que o trabalho em parceria com o NASF tem 

promovido um cuidado mais integrado. A partir do momento que há um diálogo com 

um profissional de uma especialidade diferente, isto amplia o olhar sobre a situação 

do usuário. Aparece nas falas, que o NASF promove a resolutividade, evitando 

encaminhamentos para fora da unidade, pois quando o encaminhamento ocorre sem 

articulação, apenas por Sistema de Regulação (SISREG), dificilmente ocorre um 

diálogo, um movimento de contrarreferência do serviço externo, para a equipe da 

ESF. Implicitamente é dito que o encaminhamento do usuário para a rede, pela via do 

SISREG é sinônimo de fragmentação do processo de cuidado, dada a falta de diálogo 

entre parte da rede. 

É citado por um dos entrevistados que o AM ajuda a escolher determinada 

conduta, no momento em que a profissional não sabe como prosseguir, por avaliar 

que suas possibilidades de atuação se esgotarão. Em casos deste tipo, solicita e sente-
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se apoiada pelos profissionais do NASF, esclarecendo dúvidas, direcionando a 

situação para um atendimento conjunto, ou para uma discussão mais ampla em 

reunião de matriciamento. 

Articula-se o exposto com pesquisas relacionadas a experiências de 

implantação de Apoio Matricial, que mencionam a necessidade desta ferramenta a fim 

de qualificar a atenção aos usuários e evitar encaminhamentos desnecessários e que 

podem sobrecarregar o serviço especializado.	 Quando	 as	 equipes	 de	 referência	

contam	 com	 o	 AM,	 torna-se	 possível	 desencadear	 transformações	 na	 APS,	

gerando	 responsabilização,	 diminuição	 e	 qualificação	 dos	 encaminhamentos,	

clínica	 ampliada,	 tomada	 de	 decisão	 conjunta	 e	 ampliação	 da	

interdisciplinaridade16,29,30,31,32,33.	 

Profissionais do NASF expõem que algumas reuniões de matriciamento 

acabam por não ocorrer com a frequência mensal prevista; situação semelhante é 

descrita quando consultas conjuntas agendadas não ocorreram e o apoiador matricial 

acabou atendendo sozinho. Assim como houve situações em que o gerente da ESF 

não “comprava” o trabalho do NASF e isto gerava um impacto bastante negativo no 

processo de trabalho, pois as equipes desta unidade não aderiam ao AM. 

Sobre algumas dificuldades para efetivação do processo de matriciamento 

repete-se as categorias de ausência de reunião de matriciamento e dos 

atendimentos compartilhados, excesso de atribuições, cobranças e desgaste dos 

profissionais. 

Justifica-se que o desencontro de processo de trabalho com algumas equipes 

da ESF dá-se pelo excesso de atribuições e cobranças feitas a estas equipes; inclusive 

são relatados diversos exemplos de adoecimento dos profissionais da APS. Segundo 

as falas, é nítida a relação do adoecimento com o desgaste provocado pela lógica de 
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trabalho pautado em metas e outros aspectos ligados à pressão por produtividade no 

ambiente laboral. O absenteísmo dos profissionais de saúde vem crescendo, conforme 

registros de pesquisas, não por acaso a Organização Mundial da Saúde (OMS) elege o 

decênio de 2006 à 2016, de valorização do trabalho e dos trabalhadores de saúde34, 35, 

36. 

Em determinados estudos, autores como Pinto et al. (2012), Costa e Minozzo 

(2013), entre outros, destacam o quanto a sobrecarga de atribuições e a grande 

demanda por atendimentos individuais nos serviços da ESF, são aspectos que 

dificultam a efetivação do processo de matriciamento por deixarem um tempo 

reduzido para os espaços de matriciamento17,37, 38, 39. 

Todos profissionais identificam as principais atividades desenvolvidas pelos 

apoiadores matriciais, como as atividades de grupos na unidade, apoio as ações do 

Programa Saúde na Escola (PSE), atendimento conjunto e individual, reuniões de 

matriciamento, visitas domiciliares, ações coletivas no território, reuniões e 

formações externas, relatórios burocráticos do trabalho desenvolvido, entre outras.  

Quando questionado se eles poderiam desenvolver outras ações e porque não 

as realizam, a maior parte dos profissionais NASF reafirma a questão do excesso de 

atividades a serem desenvolvidas, o tempo necessário para proceder registros 

“burocráticos” e principalmente, o território adoecido, por questões presentes como a 

violência, a vulnerabilidade social, e o histórico de dificuldade de acesso aos serviços 

de saúde anterior a expansão da ESF no município. A demanda desta população 

bastante adoecida ocupa a maior parte das agendas dos profissionais, tornando difícil 

o desenvolvimento de um maior número de atividades de promoção da saúde e que se 

mantenham contínuas no território. Este cenário e o desejo por trabalhar mais com 

ações de promoção da saúde é algo também presente na fala dos profissionais da ESF, 
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que reconhecem a unidade de APS como um dispositivo que deve prestar assistência, 

prevenir doenças e promover saúde. Porém, evidenciam certa frustração pela 

limitação no que tange as ações da promoção da saúde.  

Fittipaldi et al. (2015)40, em pesquisa realizada na Zona Norte da cidade do 

Rio de Janeiro corrobora o que expressam estes profissionais, no que tange à 

dificuldade dos mesmos em realizar atividades de promoção da saúde. Devido suas 

agendas estarem lotadas de atendimentos individuais, numa lógica de procedimentos 

curativos, focado na doença. 

Na reunião de matriciamento, observou-se que a médica e alguns ACS eram 

os que mais demandavam o apoio matricial. A médica ao expor os casos já propunha 

algumas alternativas, muita das vezes, ao contrário dos ACS que demandavam mais 

pelo atendimento, fosse ele compartilhado, individual ou em visita domiciliar.  

No primeiro contato com todas as equipes de NASF, onde foi apresentado o 

projeto de pesquisa e realizado o convite, uma profissional pede para falar comigo, e 

começa a expor que os colegas da ESF demandavam muitos atendimentos individuais 

de situações que ela considerava que o médico da equipe poderia dar conta de 

resolver; refere que casos agravados como o de uma criança de aproximadamente 

cinco anos que tinha sequela de tuberculose e estava com suspeita de pneumonia não 

tinha sido solicitado o apoio matricial. O profissional tentou expor que as equipes de 

referência não sabiam avaliar que casos deveriam ou não receber o apoio matricial. 

Um estudo realizado no Ceará destaca o papel do apoio matricial para auxiliar 

na qualificação dos profissionais da ESF, uma vez que estes profissionais acabavam 

gerando uma grande demanda de casos leves que poderiam ser resolvidos na APS, 

enquanto casos agravados não chegavam ao serviço especializado, pois não eram 

identificados na Saúde da Família41. Deste modo, evidencia-se que o próprio 
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profissional do NASF pode não entender que lhe caibam as ações de Educação 

Permanente, conforme entendimento de que as práticas educativas devem garantir um 

espaço de discussão, análise e reflexões do trabalho diário e dos referenciais que 

fundamentam este serviço. Por meio de “apoiadores matriciais [...], ativadores de 

processos de mudanças institucionais e facilitadores de coletivos organizados para a 

produção”(p.166)42.  

 

O último objetivo específico da pesquisa foi: 

(3) “Descrever os problemas éticos/ bioéticos identificados por profissionais 

da ESF e do NASF no seu cotidiano laboral”. 

Percebe-se que a temática provoca desconforto em parte dos entrevistados, 

que diziam ser complicado falar sobre estas questões – por exemplo, um dos 

profissionais, no momento da abordagem desse assunto, chegou a lembrar-se que a 

entrevista estava sendo gravada. No momento em que é feita a pergunta sobre quais 

situações éticas eles percebiam no dia a dia do trabalho, alguns perguntavam se a 

verdade poderia ser dita e pensavam bastante antes de começar a falar. Também 

houveram alguns profissionais que não sabiam como responder à questão, pois não a 

entendiam, questionando em que sentindo a pergunta estava sendo feita, solicitando 

inclusive maior explicação e até que o pesquisador desse exemplo. 

Decide-se que será apresentado os resultados deste objetivo, a partir das 

categorias identificadas em estudo de Zoboli & Fortes (2004)8. Sendo estas: (1) 

Problemas éticos na relação com o usuário e a família, (2) Problemas éticos na relação 

da equipe e (3) Problemas éticos nas relações com a organização e o sistema de saúde.  

O questionamento buscou saber quais situações bioéticas eram percebidos – 

pelos profissionais – no cotidiano do trabalho e na relação entre ESF e NASF: 
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1. Problemas éticos na relação com o usuário e a família:  

                              [...] às vezes eu não posso falar determinados assuntos para o agente 
(referindo-se ao Agente comunitário de Saúde – ACS), fica entre médico, 
enfermeiro e/ou profissional do NASF. Já aconteceu uma vez de chegar 
algo que foi comentado na reunião de equipe, acabou no WhatsApp 
(03ER). 

 
                               [...] em relação às agentes comunitárias, elas também participam do 

matriciamento e elas além de serem agentes também são moradoras da 
comunidade, são amigas, vizinhas dos pacientes. Então elas ficam 
sabendo de coisas pessoais que muitas vezes eles não iriam querer que 
uma vizinha soubesse [...] (04ER). 

  
                              Acho também que muitas vezes a questão do julgamento dos agentes, são 

muito próximos da população [...] acho difícil eles se isentarem do 
julgamento moral (05AM). 

 
 
 

Na fala dos profissionais da ESF, a maior preocupação é voltada aos ACS. De 

fato, os profissionais de nível superior entendem que não podem passar informações 

dos usuários para os ACS, pois estes moram no território e isto é um fator 

considerado constantemente como um problema, desde a tentativa para que seja 

observado o sigilo, mantida a privacidade e respeitada a confidencialidade na relação 

profissional / usuário do SUS. Os profissionais de nível superior falam – também – 

que em alguns casos, fazem reuniões específicas com o ACS do usuário, para 

compartilhar o quadro clínico, pois o ACS questiona a necessidade de visitas mais 

frequentes no domicílio de determinados usuários. 

Este problema identificado, também é algo que acontece em outros locais, 

segundo pesquisa realizada na cidade de São Paulo, que refere “A dificuldade para 

manter a privacidade[...]em que medida as informações privativas dos usuários e 

famílias devem ser compartilhadas no âmbito da equipe, especialmente em relação 

ao agente comunitário de saúde que é vizinho dessas famílias[...]” (p. 1694-1695)8.  

 
2. Problemas éticos na relação da equipe: 
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                                É uma pergunta difícil, muitas vezes com o profissional da Estratégia 
tenho a sensação de que tem uma transferência de cuidado, não existe o 
interesse às vezes de saber o porque estamos fazendo aquilo. Porque é 
tomada certa decisão, o paciente acaba se referenciando a nós do NASF. 
Deveria existir uma troca, que às vezes não acontece. O outro problema 
seria os agentes, já cheguei até atendê-los por questão de saúde mental, e 
depois ficou complicado a relação profissional, alguns acabaram 
evitando posteriormente ao atendimento, não sei se por vergonha e outros 
passaram a procurar muito, mas não de forma profissional, mas como 
pacientes. Eu acho complicado atender uma pessoa de dentro do serviço. 
[...] a estratégia nem sempre consegue estar presente devido ao excesso de 
atribuições que eles têm, eu tenho que tomar decisões sozinho e não 
consigo comunicar isto a eles. [...] A comunicação entre ESF e NASF nem 
sempre é adequada. [...] acho que tem uma questão de perfil do 
profissional para a saúde da família, que nem sempre está disposto a 
querer aprender saúde mental, isso gera dificuldade de chegarmos ao 
profissional [...](07AM). 

 
                             [...] a usuária seria pior que um cachorro para se tratar, que não 

tinha jeito, que era perda de tempo investir em cuidados para 
aquela pessoa. (08 AM)      

 
 

São destacadas ainda situações de “falta de ética” de profissionais, que se 

recusam a tratar determinados usuários, devido a crenças morais e ideias pré-

concebidas do usuário. Como foi citado acima, pelo profissional 08 AM, em que já 

houve caso de profissional dizer em reunião de matriciamento que não valeria a pena 

prestar cuidado à usuária e denegrindo a imagem da mesma na frente da equipe. 

O conflito interpessoal é citado por alguns profissionais, onde algumas 

situações acabam virando “fofocas” pelos corredores das unidades de saúde, sejam 

conflitos entre os profissionais, como entre profissionais e usuários. Alguns desses 

conflitos aparecem em espaços de reuniões, por vezes, desencadeados por julgamento 

moral ao usuário de substâncias ilícitas, crenças religiosas, questões referentes à 

sexualidade ou escolhas pessoais consideradas, por alguns, como “promíscuas”.  

Os problemas bioéticos na ESF aparecem em diversos estudos que compõem 

uma revisão de literatura elaborada a partir de levantamento 15 publicações entre os 

anos de 1994 a 2012, onde ressalta-se que um dos aspectos que se repete, é o 

descomprometimento dos profissionais, a falta de formação técnica para atuar junto a 



	
	

83			
	

ESF, a negligência do cuidado aos usuários e o julgamento moral dos profissionais de 

saúde43.   

É descrito – igualmente – que houveram situações em que o profissional 

atendeu o ACS da unidade, o que gerou alguns problemas do tipo: o ACS (i) requerer 

o profissional constantemente em busca de novo atendimento (sem seguir a lógica de 

agendar o atendimento); (ii) pedir favores para atender contatos pessoais deste ACS 

(também, sem seguir o fluxo para o atendimento); e (iii) evitar o profissional, tanto 

para as questões profissionais quanto pessoais.  

 
 

3. Problemas éticos nas relações com a organização e o sistema de saúde 
 
                              Acho que na atenção primária os pacientes são atendidos, no entanto 

quando precisa de outro nível de atenção a espera é muito grande pelo 
SISREG. (05 AM) 

 
 

Uma profissional destaca como conflito bioético, a dificuldade com os outros 

serviços da rede de saúde, referindo-se a consultas com outros especialistas e a 

realização de exames complementares que são solicitados pelo Sistema de Regulação 

(SISREG) e demoram muito tempo para que o usuário consiga este acesso. Por vezes, 

agravando o estado de saúde do usuário. A identificação desta questão bioética, 

também aparece como dificuldade em outros estudos, inclusive em outros países, 

conforme fundamenta Zoboli & Fortes8. De modo geral, enfatiza-se uma série de 

dificuldades bioéticas nos serviços de APS pesquisados que vão ao encontro com 

aspectos já categorizados e discutidos em outros estudos.  

Um profissional entrevistado avalia que algumas destas problemáticas, 

ocorrem pela falta de formação técnica dos ACS, o que dificulta a tomada de decisão 

frente aos problemas que necessariamente deverão ser abordados. Sugere-se que 

problema ético também ocorre em algumas circunstâncias por exigências da gestão 
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que impõe que determinado trabalho seja desenvolvido, e isto acaba ocorrendo de 

qualquer jeito, para cumprir uma demanda institucional.  

Nos escritos sobre apoio matricial de Campos e Domitti (2007)12, são 

destacados sete aspectos que dificultam a instauração do AM, e como quinto aspectos 

são enfatizadas as questões e conflitos bioéticos. Estudos na ESF realizados em 

diferentes Estados do país mostram achados semelhantes aos encontrados nesta 

pesquisa8,9,10. 

Quando questionados sobre o modo que os aspectos éticos do trabalho 

poderiam ser problematizados e trabalhados no cotidiano, alguns participantes dizem 

que isto já acontece de uma maneira informal; assim, quando as situações surgem 

numa reunião de matriciamento, busca-se promover uma reflexão sobre o assunto que 

surgiu e estabelecer um diálogo naquele momento. Outros profissionais acham que 

deveria existir um espaço formal para as conversações sobre o tema, e propõem a 

realização de oficinas – com todos os trabalhadores da unidade – para estudar e 

refletir sobre a temática. 

Diante do exposto e com as leituras de outras experiências que propõem a 

formação em bioética para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, pode-se 

sugerir uma metodologia problematizadora “como estratégia de ensino-aprendizagem 

da deliberação em bioética, a fim de desenvolver e integrar uma base de 

conhecimentos e habilidades para lidar com os problemas éticos na atenção à 

saúde.”(p. 1250)44. Dentre outras propostas de formação dos profissionais, seguem o 

método de problematização de questões do dia a dia, almejando um processo de 

aprendizagem significativa, através de oficinas, em que os profissionais da saúde 

possam questionar suas posturas, junto as proposições da bioética. Deste modo, 
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aprimorando seu contato com os usuários, o acolhimento, fortalecendo vínculos, 

escuta entre outras construções45.  

Nas reuniões ocorreram algumas situações ligadas as questões éticas, como 

em discussão de caso, onde ocorreu um pedido moral para que a apoiadora matricial 

conseguisse fazer que o usuário interrompesse o uso de drogas lícitas e ilícitas.  E a 

profissional se posiciona, defendendo que o sujeito tem direitos e faz escolhas, que 

poderia ser ofertado o cuidado, mas que pelo relato feito, o usuário poderia escolher 

não se tratar e viver fazendo coisas que lhe davam prazer, pois o mesmo havia 

recebido o diagnóstico de uma doença grave sem perspectiva de cura.  

 

Fechamento das entrevistas 

Ao final das entrevistas foi perguntado se havia algo que não tinha sido 

suscitado – no processo de trabalho de NASF e ESF – e que gostariam de expor. Entre 

as observações finais, foi sugerido que: (1) o NASF tivesse uma gama maior de 

especialidades, pois promove resolutividade; (2) contar com um profissional como 

gerente de NASF na Coordenação de Área de Planejamento, contribui para o 

aprimoramento e a consolidação do NASF junto a ESF e na Rede; (3) há dificuldade 

de trabalhar com o excesso de demandas institucionais, muitas vezes sob pressão para 

o cumprimento de metas, sem considerar o território com questões densas como a 

violência, áreas de maior vulnerabilidade sociais; (4) a unidade de saúde começou a 

pensar um trabalho interno de cuidado dos profissionais.  

 

Considerações finais 

A pesquisa permitiu constatar que o processo de trabalho do NASF vem sendo 

consolidado neste território, gerando ganhos para as equipes de ESF e a população do 
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território assistido. Através da diminuição de encaminhamentos externos, gerando 

maior resolutividade na APS, qualificando os encaminhamentos e promovendo o 

diálogo entre os serviços, beneficiando o cuidado com a população. 

Diante do exposto, percebe-se que a equipe se aproxima das dimensões de 

AM, prestando o suporte técnico-pedagógico que implica em ações educativas para a 

equipe de referência através da discussão conjunta de casos e de intervenções 

concretas compartilhadas, como os atendimentos, as visitas domiciliares e outros2.  

No entanto não se pode deixar de considerar que o processo de trabalho ainda 

encontra falhas, como a dificuldade de estabelecer uma relação mais estável com 

algumas equipes, mantendo a frequência das reuniões de matriciamento. Assim como 

são identificados problemas que interferem nesta relação e que só podem ser 

resolvidos em outras instâncias de trabalho, como é o caso do excesso de atribuições 

delegadas a ESF, a grande rotatividade de profissionais dos serviços, o adoecimento 

provocado pelas questões laborais, poucas ações de promoção da saúde permanentes, 

dado a uma agenda ocupada por situações de doenças e que de fato não podem deixar 

de ser assistidas, entre outras situações. 

Identificou-se nesta pesquisa, resultados semelhantes a outros estudos sobre 

bioética na APS8,9,10. Citando os conflitos interpessoais, negligência do cuidado de 

alguns usuários devido a julgamento moral, preocupação com o sigilo profissional em 

relação aos ACS. Entende-se deste modo que estes profissionais podem se beneficiar 

de formação, voltada a temática de bioética, refletindo sobre as imbricações destas 

com a sua prática cotidiana. 
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8. DISCUSSÃO 

 
Na construção do processo desta dissertação de mestrado elegeu-se um 

objetivo central – analisar o trabalho de Apoio Matricial e ‘mapear’ os conflitos 

bioéticos do processo de matriciamento na perspectiva dos profissionais de nível 

superior da equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), de uma Área de Planejamento (AP) da cidade do Rio de 

Janeiro – que, se aposta, poderia trazer luz à questão das relações entre ESF e NASF. 

Deste modo, realizou-se uma revisão de literatura, acerca das experiências de 

apoio matricial nos últimos 15 anos, o qual constitui o primeiro artigo desta pesquisa, 

intitulado “O Apoio Matricial À Estratégia Saúde da Família: Construções 

Possíveis”. De um modo geral, o texto apresenta as experiências de apoio matricial 

publicadas no período, destacando-se que apenas sete falam do processo de NASF e 

ESF, quando comparado com 24 publicações que discutem o AM realizado por 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para a Atenção Primária à Saúde (APS); 

ademais, descrevem-se outras poucas experiências de variados serviços especializados 

para a APS. Observa-se que o conceito de Apoio Matricial – ou conceito de Campo e 

Núcleo – de Campos e Cunha (2011) é utilizado inicialmente no campo da saúde 

mental. 

Neste primeiro artigo, a análise das referências encontradas consolida um 

arcabouço de situações que fortalecem e exprimem a potência do AM, na 

instrumentalização dos profissionais das equipes de referências, no aumento do leque 

de atuação e na invenção de novas estratégias de cuidado aos usuários, em seu próprio 

território. De algum modo, o AM atua organizando os níveis de cuidado em saúde e 

promovendo uma clínica ampliada (SOARES, 2008; MORAES, 2010; JORGE et al., 

2012; PRATES et al., 2013; HIRDES, 2015). 

Contudo, a revisão de literatura permitiu verificar algumas conjunturas que 

geram entraves ao processo de apoio matricial, como a falta de entendimento da 

metodologia e conceituação do apoio matricial por alguns profissionais e gestores, 

excesso de atribuições sobretudo nos serviços da APS, conflitos interpessoais, grande 

demanda para recursos humanos insuficiente e rotatividade de profissionais nos 

serviços (FIGUEIREDO & CAMPOS, 2009; PRESTES et al., 2011; CAMPOS et al., 

2011; FITTIPALDI, 2013;NASCIMENTO, 2014).  
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No segundo artigo – intitulado “A consolidação do NASF na cidade do Rio de 

Janeiro: trabalho vivo e questões bioéticas” – apresenta-se a metodologia e a análise 

dos dados construídos na pesquisa. No que tange à metodologia deste estudo de caso, 

são expostas as ferramentas de entrevista e a observação participante, utilizadas como 

meio de alcançar os dados investigados, os trâmites éticos da pesquisa e aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres humanos da Universidade Federal 

Fluminense, bem como a Análise de Conteúdo de Bardin (1977), usada no 

refinamento das informações.  

Na análise dos dados percebe-se que o apoio matricial na modalidade de 

NASF vem se consolidando na cidade do Rio de Janeiro, considerando que este 

processo está em desenvolvimento desde o ano de 2012, quando a equipe do NASF, 

referida no estudo, é implantada. Os resultados deste processo são inegáveis, por 

aumentar a oferta de ações de cuidado aos seus usuários, melhorar a circulação do 

usuário na rede de saúde, aprimorar a resolutividade na própria unidade da ESF e 

corroborar para a ampliação da clínica dos profissionais.  

As informações encontradas na análise dos dados desta pesquisa vão ao 

encontro das proposições atinentes ao AM nos últimos 15 anos – de acordo com o 

primeiro artigo desta dissertação – no qual resultados semelhantes são constatados. 

Deve ser comentado igualmente, que as fragilidades do NASF participante desta 

pesquisa também corroboram, com a revisão de literatura, ao se observar (i) o excesso 

de atribuições de atividades aos profissionais da ESF, (ii) a rotatividade dos 

profissionais do serviço e (iii) o não conhecimento dos conceitos e política do NASF 

pelos profissionais, dentre outros aspectos. 

Referente às questões bioéticas mapeadas neste estudo, e já constatados nos 

escritos de Zoboli e Fortes (2004), Motta et al. (2015) e Siqueira-Batista et al. (2015). 

Os participantes da pesquisa referem situações ligadas ao sigilo dos usuários intra-

equipes de ESF (se referindo especialmente aos ACS), negligência de alguns 

profissionais ao negar atendimento a determinados usuários, falta de 

comprometimento com o trabalho ao repassar o acompanhamento do caso apenas ao 

profissional do NASF, julgamento moral para com o usuário, espera nos 

encaminhamentos para outros serviços de saúde que em alguns casos, agravam o 

estado de saúde do usuário dentre outras dificuldades apontadas pelos pesquisados. 
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Tais situações demonstram o quão delicado podem ser as ocorrências de 

problemas bioéticos no ambiente laboral da ESF e NASF, tornando-se necessárias 

novas pesquisas e intervenções neste campo. Tanto é que, sugere-se oficinas de 

formação para os profissionais que promovam uma aprendizagem significativa, 

através de metodologia problematizadora, que auxilie na reflexão das práticas de 

trabalho fundamentadas nos princípios bioéticos, almejando fomentar por meio desse 

processo um cuidado mais digno, acolhedor, fortalecendo vínculo profissional e 

usuário e ampliação da clínica. 
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9. CONCLUSÃO 
A seguir se apresentam as conclusões da pesquisa, confrontadas com os 

objetivos inicialmente propostos: 

 

Objetivo Específico 1 

Analisar as experiências de Apoio Matricial no Brasil a partir de revisão de 

literatura. 

Conclusão 1 

A revisão da literatura realizada neste estudo, permite uma visão geral das 

experiências de Apoio Matricial, desenvolvidas no Brasil nos últimos 15 anos. A 

partir da análise destas publicações, é possível perceber que o AM é uma importante 

ferramenta para a qualificação do processo de trabalho e cuidado das equipes da APS, 

promovendo um cuidado mais integral aos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS), uma vez que qualifica seus profissionais, auxilia na articulação e organização 

da rede de saúde. 

No entanto, deve-se estar atento a necessidade de maior apoio a implantação 

do NASF e outras estratégias de AM, bem como a ampliação dos investimentos e 

cursos de formações aos profissionais matriciadores, almejando assim que o AM se 

qualifique e potencialize o seu fazer junto aos profissionais da APS e na rede de 

saúde. Ultrapassando assim as dificuldades encontradas neste estudo.  

 

Objetivo Específico 2 

Conhecer o fluxo estabelecido pela a equipe de ESF, para acessar os 

profissionais do NASF. 

Conclusão 2 

Há clareza de todos os profissionais entrevistados, no que se refere ao fluxo 

estabelecido para acessar os profissionais do NASF. Os participantes da pesquisa, 

inclusive, descrevem que ocorre mensalmente uma reunião de matriciamento para 

discussão de casos, a qual é agendada previamente, e tem a duração média de 90 

minutos. Além da reunião, os profissionais do NASF estão à disposição para 

discussão de casos e esclarecimento de outras dúvidas, em todo o período que estão 

no serviço, inclusive referido por todos os profissionais entrevistados que esta busca é 

frequente. 
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Objetivo Específico 3 

Identificar as mudanças nas atividades desenvolvidas na unidade de saúde e no 

acompanhamento dos casos assistidos e dos compartilhados com os serviços 

especializados, após a atuação do NASF. 

Conclusão 3 

Os profissionais da ESF percebem que com o apoio do NASF, o cuidado aos 

usuários foi expandido, desenvolvendo-se um diálogo que amplia o olhar sobre o 

caso, quando ocorre a discussão a partir de diferentes saberes, promovendo maior 

integralidade no cuidado dos usuários. Por consequência, houve uma queda 

significativa dos encaminhamentos para outros serviços da rede, e quando isto ocorre, 

é de modo qualificado, direcionando o usuário para o serviço que consiga atender a 

necessidade de saúde em questão; ademais, destacou-se que o modo de 

encaminhamento mudou em algumas áreas – como é o caso da saúde mental, na qual 

é realizado contato com o serviço especializado, para compartilhar quem é o usuário, 

seu contexto de vida e qual sua questão inicial –, ou seja, o encaminhamento é 

qualificado e ocorre de forma responsável. Dependendo da especialidade o 

encaminhamento ocorre de diferentes formas, seja pelo Sistema de Regulação – o que 

fica a cargo do profissional da ESF, pois o apoiador matricial não tem acesso ao 

SISREG –, ou por contato telefônico ou presencial nos serviços, o que geralmente é 

feito pelo profissional do NASF.   

Outras mudanças ocorridas na ESF com a implantação do NASF incluem o 

aumento de atividades ofertadas pele unidade de saúde, como o grupos assistenciais – 

educativos e de promoção da saúde, por exemplo o grupo de orientação nutricional, 

que aborda alimentação saudável; grupo de criança que trabalha com pais e crianças; 

grupo “desestresse” que aborda questões de saúde mental de modo mais preventivo e 

com casos leves – e o incremento das ações desenvolvidas pelas equipes de ESF, as 

quais contam com o apoio do NASF, seja para seu planejamento ou para intervenções 

pontuais. 

 

Objetivo Específico 4 

Descrever os problemas bioéticos identificados por profissionais da ESF e do 

NASF, no âmbito do matriciamento e, em seu cotidiano laboral. 

Conclusão 4 
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Referente aos problemas bioéticos, os profissionais identificam situações já 

descritas em pesquisas anteriores, como a não responsabilização pelo cuidado de 

alguns usuários, falta de saber técnico para manejar algumas demandas dos usuários, 

os atritos interpessoais dentre outros. Ainda é referido que o atendimento em saúde, 

dentro da própria equipe, gerou alguns problemas, como o apagamento das relações 

profissionais em uma tentativa de tornar-se íntimo, devido ao atendimento realizado. 

O contrário também é relatado, a tentativa de excluir o contato profissional, após o 

atendimento. 

Uma questão especialmente destacada por diversos profissionais é a 

preocupação com o sigilo, no que se refere aos agentes comunitários de saúde (ACS), 

pois estes além de trabalhadores do serviço de saúde, também são vizinhos, 

familiares, amigos dos usuários. Ainda é citado que o julgamento moral dos ACS 

ocorre. E obviamente, isto é preocupante, por interferir no cuidado aos usuários. 
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Anexo 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título do Projeto: Percepções dos profissionais de nível superior da Estratégia Saúde da 

Família e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família do município do Rio de Janeiro sobre o 

apoio matricial na Atenção Primária à Saúde. 

Pesquisador Responsável: Deison Fernando Frederico.  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

(UFF); Instituto de Saúde Coletiva; Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva. 

Telefones para contato: (21) 998956399   

Nome do voluntário: 

_____________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                              R.G. __________________________  

              

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Percepções dos 

profissionais de nível superior da Estratégia Saúde da Família e do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família do município do Rio de Janeiro sobre o apoio matricial na Atenção 

Primária à Saúde”, de responsabilidade do pesquisador Deison Fernando Frederico. 

A pesquisa que você está sendo convidado a participar, tem o objetivo geral de Analisar a 

concepção de Apoio Matricial e mapear as questões de bioéticas advindas da sua atuação, 

na perspectiva dos profissionais de nível superior da equipe de Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), de uma Área de Planejamento – AP da 

cidade do Rio de Janeiro.  

Esta pesquisa tem sua relevância neste momento, pois o município do Rio de Janeiro vive 

uma rápida expansão da Estratégia de Saúde da Família, assim como o avanço da implantação 

dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. A partir dos resultados obtidos no estudo, é 

possível uma aproximação da relação que vem sendo estabelecida entre equipe de referência e 

apoiadores matriciais e intervir, afim de garantir a qualificação desta relação e/ou a 

manutenção da mesma. 

Os dados da pesquisa serão produzidos através de entrevista com roteiro prévio estabelecido, 

sendo agendado horário com os profissionais, e em seu local de trabalho para evitar 

deslocamento ao mesmo. As entrevistas serão gravadas em áudio, para transcrição posterior. 

Como método produção de dados, ainda será realizado observação participante nas reuniões 

de matriciamento, com registro em diário de campo do pesquisador.  

Destacam-se como riscos desta pesquisa, o tempo despendido para responder a entrevista 

junto ao pesquisador, bem como eventual desconforto e ou mal estar em responder as 
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questões e reflexões geradas a partir da temática da pesquisa, ou seja, sobre a concepção de 

apoio matricial, e situações éticas vividas no cotidiano do serviço. 

Um dos benefícios esperados com o resultado da pesquisa, é a possibilidade maior 

investimento para a qualificação dos profissionais da rede de Atenção Primária á Saúde, em 

relação ao apoio matricial, contribuindo para um aperfeiçoamento no processo de trabalho 

dos profissionais da Atenção Primária à Saúde e, a melhora na atenção da saúde da 

população.   

Todas as eventuais dúvidas em relação a esta pesquisa, podem ser sanadas com o pesquisador, 

pelo endereço eletrônico: deisonf@hotmail.com, ou por telefone (21) 998956399. Se preferir 

poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, pelo 

telefone (21) 2629-9189, ou no endereço Rua Marquês do Paraná, 303, 4 andar, prédio anexo 

ao HUAP. 

A participação é voluntária, e o participante poderá desistir da pesquisa a qualquer momento, 

sem qualquer prejuízo ao mesmo. A identidade do participante será mantida sobre absoluto 

sigilo. 

Atenciosamente, 

 

Deison Fernando Frederico 
Cel.: (21) 998956399 
E-mail: deisonf@hotmail.com 
 

 

Eu, _____________________________________________,RG nº_____________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do participante da pesquisa 

 

____________________________________ 

Testemunha 

________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_____________________________________ 

Testemunha 
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Anexo 2 

Roteiro de entrevista profissional ESF 

I. Identificação 

Nome:_________________________________________ Cód. Ident.:____________ 

Formação:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Idade: _____anos/ Sexo: ___________ 

II. Critério de inclusão 

Tempo de atuação na APS:_______________ / na equipe atual:__________________ 

Já trabalhou na APS sem receber apoio matricial? (   ) SIM  (   ) NÃO 

Desde quando trabalha recebendo o apoio do NASF:___________________________  

III. Caracterização: 

Unidade tipo A - Clínica da Família(   ) / Unidade tipo B(ESF mais AB tradicional) (   ) 

Tempo de fundação da unidade:___________________________________________ 

Qual a composição do NASF que apoia a sua equipe: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Sua equipe de ESF está completa? (   )SIM  (   ) NÃO. 

 Faltam: 

_____________________________________________________________________ 

Sua equipe alcança os indicadores propostos pela SMS/RJ? (   ) SIM (   ) NÃO 

IV. Questões 

1) Como é feito o pedido de apoio do NASF? (corredor? reunião de equipe ou de 

matriciamento? Via e-mail? via telefone? periodicidade de reuniões e de apoiador na 

unidade?) Obj. específico 1 

2) Em que situação você solicita o apoio do matriciador? Obj. específico 1 

3) Quais atividades que o NASF desenvolve na sua unidade de saúde? Obj. 

específico 2 

4) Quando precisa encaminhar um usuário para o serviço especializado, como isto 

ocorre? (de uma especialidade que tenha no seu NASF) Obj. específico 2 

5) Você percebe se mudou alguma conduta no trabalho por influencia do NASF? O 

que? Obj. específico 2 

6) O que você conhece de apoio matricial? 
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7) Que situações éticas você percebe no seu processo de trabalho/ relação com 

NASF? Obj. específico 3  

8) Como você entende que as questões éticas poderiam ser discutidas no seu cotidiano 

de trabalho? Obj. específico 3 
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Anexo 3 

Roteiro de entrevista profissional NASF 

I. Identificação 

Nome:_________________________________________ Cód. Ident.:____________ 

Formação:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Idade: _____anos/ Sexo: ____________ 

II. Critério de inclusão 

Tempo de atuação na APS:_______________ / na equipe atual:__________________ 

Desde quando trabalha recebendo o apoio do NASF:___________________________  

III. Caracterização: 

Unidades apoiadas: Unidade tipo A - Clínica da Família(   ) / Unidade tipo B(ESF 

mais AB tradicional) (   ).  

Quantas equipes de ESF você apoia? _______________________________________ 

Tempo de fundação das unidades: _________________________________________ 

Qual a composição da sua equipe NASF: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Sua equipe de NASF está completa? (  )SIM  (  ) NÃO. 

Faltam: 

_____________________________________________________________________ 

IV. Questões 

1) Como a equipe de ESF faz para acessar o NASF? E você como faz para acessar os 

profissionais da ESF? (qual meio utilizado? e-mail? telefone? pessoalmente?) Obj. 

específico 1 

2) Qual a periodicidade que você se encontra com as equipes de ESF? Quem demanda 

o encontro e em que situações? Obj. específico 1 

3) Quando precisa encaminhar um usuário para o serviço especializado, como isto 

ocorre?(quem intermedia a relação APS X Serviço especializado) Obj. específico 2 

4) Quais as atividades que o NASF desenvolve na unidade? Poderia desenvolver 

outras? Obj. específico 2 

5) Como é a relação do NASF com os serviços da rede de saúde? Obj. específico 2 

6)Você conhecia o apoio matricial/NASF, antes de vir trabalhar nesta equipe? Se sim, 

como? 
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7) Que situações éticas você percebe no seu processo de trabalho/ relação com ESF? 

Obj. específico 3  

8) Como você entende que as questões éticas poderiam ser discutidas no seu cotidiano 

de trabalho? Obj. específico 3 
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Anexo 4 

Roteiro de observação participante: 

Questões a serem observadas: 

1) Quais profissionais das equipes (ESF e NASF) estão na reunião?  

2) É uma reunião exclusiva de matriciamento ou é uma reunião de equipe? 

3) Os profissionais estavam cientes do dia e horário da reunião? 

4) Que pedidos são feitos no encontro? (somente casos, grupos, outros pedidos) 

5) Como são negociados os atendimentos? (Compartilhados,  individuais, VD...) 

6) É realizado Projeto Terapêutico Singular?  

7) É realizado devolutiva/avaliação de casos/ações discutidos anteriormente? 

8) Perceber se existe discussões relacionadas as situações ética do processo de 

trabalho. 
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ANEXO 5 

 

Aprovação do conselho de ética 
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ANEXO 6 

Liberação do campo de pesquisa pela SMS/RIO 

 

 
 

 

 

																																																								
	


