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Curso Apoio matricial na Atenção Básica
com ênfase no Nasf-AB (3ª OFERTA)

Objetivos do Curso

• Formar “educandos-multiplicadores” para a realização do

trabalho nos NASF-AB, incorporando e ampliando o apoio

matricial na atenção básica;

• Mobilizar atores para o processo de reflexão, problematização e

qualificação da atenção básica, “curso-movimento”;



Curso Apoio matricial na Atenção Básica
com ênfase no Nasf-AB

Objetivos do Curso

• Avançar na concretização das práticas de apoio matricial na

atenção básica;

• Apoiar e ofertar ferramentas para a implantação e

implementação dos NASF-AB, além de gerar reflexão sobre o

processo de trabalho em equipe na atenção básica;



Perfil do Curso 

• Público Principal: profissionais dos NASF-AB, podendo incluir
gestores e técnicos da atenção básica e outros profissionais da rede
de atenção a saúde;

• Curso de Aperfeiçoamento: 180 horas com duração de 7 meses (72
horas presenciais e 108 horas à distância;

• Atores do Curso: Educandos, Tutores, Orientadores de Aprendizagem,
Coordenadores, equipe do Acompanhamento acadêmico-pedagógico
EAD, Apoiadores.

Curso Apoio matricial na Atenção Básica
com ênfase no Nasf-AB



Competências a serem desenvolvidas
e/ou aprimoradas

• Promover a integração e a comunicação entre as equipes de
saúde da família e o NASF-AB;

• Instituir espaços de educação permanente no processo de
trabalho;

• Facilitar, organizar e coordenar reuniões de equipe;



Competências a serem desenvolvidas
e/ou aprimoradas

• Manejar e compartilhar tecnologias de gestão do cuidado
compartilhado;

• Conduzir momentos clínicos compartilhados, como consultas
conjuntas, visitas domiciliares, trabalho com grupos, de
forma a facilitar processos de aprendizagem;

• Conduzir discussão de casos e realizar a transposição
didática para situações semelhantes;



Competências a serem desenvolvidas
e/ou aprimoradas

• Apoiar a construção de intervenções adequadas às
características do território, ao processo de trabalho e às
necessidades das equipes apoiadas;



Concepção e estratégia pedagógica

A sujeito é agente ativo do seu próprio conhecimento, da sua
própria constituição, valendo-se de sua interação com o outro.

Tríade pedagógica – estratégia formulada com a finalidade de
contemplar e assegurar os pressupostos pedagógicos.

a) “dispositivo disparador”;

b) “proposta de microintervenção contextualizada”; e

c) “oferta de ferramentas para a ação”.



Imagem retirada do caderno do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase no NASF-AB



Imagem retirada do caderno do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase no NASF-AB



Quadro retirado do caderno do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase no NASF-AB



Quadro retirado do caderno do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase no NASF-AB



Unidade de Aprendizagem III

Gestão do Cuidado em Redes
de Atenção à Saúde



A Unidade de Aprendizagem é um convite a PENSAR UM 

POUCO ALÉM da Atenção Básica.

A intenção é PROBLEMATIZAR o tema da gestão do cuidado

integrado em rede e trazer elementos para a articulação

conjunta de equipes da atenção básica e o NASF-AB com as de

outros pontos da rede, como aquelas da atenção especializada.





A GESTÃO DO CUIDADO é compreendida como a possibilidade
de cuidar da saúde do usuário de forma contínua e ininterrupta,
em diferentes pontos de atenção, efetivando trajetórias
requeridas por projetos terapêuticos implicados com a defesa
da vida das pessoas e dinamicamente considerados.



Sentidos da Integralidade

NO ÂMBITO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS: com a busca do olhar

integral sobre o usuário, considerando diferentes dimensões da sua

vida, e uma prática não reducionista na relação entre profissionais de

saúde e usuários.
(MATTOS, 2001)

Implicação e co-responsabilidade compartilhada entre os profissionais

que atuam num dado território com a população.

Pressupõe conhecer a população em sua dinâmica de vida e construir

vinculo com as equipe de referência e a população



Sentidos da Integralidade

NO MODO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS: significa a base para a

implementação de redes, entendendo que, para suprir as diferentes

necessidades dos usuários, há a necessidade da integração de diversos

pontos de atenção, com padrões tecnológicos próprios, sem os quais não

seria possível atender a todas as necessidades dos usuários em um único

serviço. (MATTOS, 2001)

Pressupõe conhecer as redes do território de atuação (“não é ouvir dizer

que existe”), é se conhecer e reunir para construir fluxos, acordos clínicos,

regras de atuação conjunta.



Recordando - Agenda NASF- AB

Quadro retirado do caderno do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase no NASF-AB



NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS por meio da intersetorialidade

(BRASIL, 2014).

Sentidos da Integralidade

(MATTOS, 2001)

Construir cartografias (conhecer!) e articular com as redes

intersetoriais do território (Educação, Assistência Social,

Movimentos Comunitários ou Sociais, Segurança Pública.....)



A possibilidade de um CUIDADO INTEGRAL, para muitos usuários,

depende da oferta de um caminhar que seja facilitado pela rede de

atenção à saúde existente no território onde eles vivem, quando isso é

necessário.

Os pactos e os fluxos firmados SÃO MECANISMOS FACILITADORES DA

AÇÃO EM REDE, dentro de um processo de complementariedade e

interdependência entre os profissionais e os serviços, com o objetivo de

tornar fácil o trabalho cotidiano (satisfação de demandas e necessidades

de saúde dos usuários).



Lembramos que caminhar em direção à INTEGRALIDADE é colocar a rede

em movimento e fazer acontecer conversações, pactuações e fluxos.

Ilustração retirada do caderno do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase no NASF-AB





Esse é um desafio que exige DISPONIBILIDADE PARA ENCONTROS

COM USUÁRIOS, TRABALHADORES E GESTORES, já que as redes

só existem efetivamente no caminho que cada usuário faz e no

movimento que cada trabalhador e gestor realiza.



Esse caminhar, ou trajetória, assenta-se em aspectos
diversos:

Acolhimento
Construção de compromissos
entre profissionais e entre
unidades de saúde.

Elaboração e 
acompanhamento de 
projetos terapêuticos

GRABOIS, 2011



Esse caminhar, ou trajetória, assenta-se em aspectos 
diversos:

Acolhimento

Identificação adequada de 
demandas e necessidades 
na atenção básica.

Construção de compromissos
entre profissionais e entre
unidades de saúde.

Elaboração de
propostas mais
consensuais para
encaminhamento

Troca de 
informações 

Elaboração e 
acompanhamento de 
projetos terapêuticos

GRABOIS, 2011



Esse caminhar, ou trajetória, assenta-se em aspectos 
diversos:

Existência de mecanismos de
regulação do acesso aos serviços
especializados.

Acolhimento

Identificação adequada de 
demandas e necessidades 
na atenção básica.

Construção de compromissos
entre profissionais e entre
unidades de saúde.

Elaboração de propostas
mais consensuais para
encaminhamento

Troca de 
informações 

Elaboração e 
acompanhamento de 
projetos terapêuticos

Oferta de diferentes
tecnologias durante a
trajetória.

GRABOIS, 2011



REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE são “arranjos organizativos de ações e serviços

de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de

sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a

integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010).



Para a Atenção Básica coordenar o cuidado passa
pelo uso das ferramentas de cuidado do NASF-AB
com as equipes de referência.

Quais são as ferramentas de cuidado do NASF-AB?



Projeto Terapêutico Singular (PTS)

Ilustração retirada do caderno do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase no NASF-AB



Consulta Compartilhada

Ilustração retirada do caderno do Curso de Aperfeiçoamento em apoio matricial na Atenção Básica com ênfase no NASF-AB



Trabalho com Grupos

Ilustração retirada do caderno do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase no NASF-AB



REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE são “arranjos organizativos de ações e serviços

de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de

sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a

integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010).

Movimentos cotidianos  
de articulação entre 

serviços e trabalhadores 
no território.  



Além disso, nas unidades de saúde, há muitas REDES

INFORMAIS EM OPERAÇÃO, evidenciando que “a vida

produtiva se organiza pelas relações ou, melhor dizendo,

conexões realizadas pelas pessoas que estão em situação e

se formam em linhas de fluxos horizontais por dentro das

organizações” (FRANCO, 2006, p. 01).



O NASF-AB configura-se como uma das estratégias para

superar e auxiliar na conversão do modelo fragmentado e

descontínuo para a atenção integral a partir da atenção

básica, ajudando na articulação das linhas de cuidado e

implementação dos projetos terapêuticos (BRASIL, 2014).



Além disso, o Apoio Matricial realizado com as equipes de

atenção básica pode ser uma forma de enfrentar a

complexidade dos problemas de saúde (ao ampliar

capacidades de cuidado), produzindo conhecimento mútuo e

trocas, além de aproximação e conversações com outros

serviços e setores.

Cuidado Horizontal na rede de atenção à saúde 



Ilustração retirada do caderno do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase no NASF-AB

Linha do cuidado é a imagem pensada para expressar os fluxos
assistenciais seguros e garantidos ao usuário, no sentido de
atender às suas necessidades de saúde. (FRANCO; FRANCO, 2010).



Momento 7: A análise do percurso do usuário na
rede de saúde

Momento 8: As filas de espera como dispositivos
analisadores da rede

Unidade de Aprendizagem III

Gestão do Cuidado em Redes de Atenção à Saúde



Objetivos da Unidade de Aprendizagem III 

d) Entrar em contato com ferramentas para articular o cuidado entre
equipes de diferentes serviços de saúde.

a) Analisar o funcionamento da rede locorregional (gestão do cuidado em
rede, fluxos e protocolos assistenciais, filas/tempos de espera).

b) Conhecer experiências de gestão do cuidado em rede e estratégias de
integração/articulação de diferentes serviços.

c) Construir e exercitar estratégias de articulação, com foco na gestão do
cuidado em rede.



Momento 7: A análise do percurso
do usuário na rede de saúde



Tem por foco a análise do percurso do usuário e problematiza

a integralidade, a articulação e a continuidade do cuidado

ofertado na rede de saúde a partir da atenção básica, incluindo

o NASF-AB.

Discutir as práticas de articulação de sua rede locorregional e

experimentar novas formas de produção de um cuidado

integrado.



A análise do percurso do usuário na rede de saúde estabelece

uma situação concreta, a partir da qual o educando pode olhar

para sua realidade, analisar os fluxos desenhados nas linhas de

cuidado e experimentar novas formas de articulação com

outros serviços da rede.



Tríade pedagógica 7

Dispositivo disparador: Discutindo a trajetória do usuário na
rede de saúde

Microintervenção contextualizada: Ação de articulação no
território do Nasf-AB, equipe de referência e serviço de Atenção
Especializada

Oferta de ferramentas para a ação: Artigos com experiências de 
articulação de rede  



Dispositivo disparador: Discutindo sobre a trajetória do usuário
na rede de saúde

Antes do presencial

Elaborar um relato para descrever o caso do percurso de um usuário na
rede de saúde, acompanhado ou não de modo direto ou indireto
(sugerimos consultar as orientações para elaborar relatos de prática,
disponível na seqüência).

O relato terá como base a situação de uma pessoa encaminhada para a
atenção especializada a partir da atenção básica.





O relato deve conter pelo menos um dois dos seguintes
pontos:

• Caminho percorrido pela pessoa desde a atenção básica, serviços

acessados (não só dispositivos de saúde, mas também de outros setores,

como a assistência social, esporte e lazer, educação, infraestrutura etc.);

e

• Principais dificuldades enfrentadas, tempo de espera por exames,

procedimentos ou atendimento, redes de apoio social com as quais o

usuário pode contar, dentre outros que achar pertinente.



O grupo se divide em subgrupos com o objetivo de discutir

acerca da gestão/coordenação do cuidado em rede, com base

nos relatos sobre o percurso do usuário.

Destaque dos elementos importantes de cada um deles e

escolhendo aquele com maior potência pedagógica a ser

analisado.

No encontro presencial



Roteiro para processamento do relato pelo grupo

•† Identificação de problemas e incidentes críticos suscitados pelo relato.

•† Elaboração de hipóteses de solução para os problemas levantados.

•†Elaboração de questões de aprendizagem na forma de lacunas do

conhecimento, capazes de mobilizar as necessidades de aprendizagem dos

participantes.

•† Construção de propostas para solução dos problemas levantados, a

serem implantadas por meio de estratégias e recursos específicos.



Microintervenção contextualizada: Realizada no território

1ª Opção. Conversa com profissional de um serviço especializado

Com base no relato apresentado durante o encontro presencial, ou de

outro caso que permita trabalhar a questão do cuidado em rede, o

educando pode tentar conversar com o profissional do serviço

especializado que recebeu o usuário encaminhado pela atenção básica ou

pelo NASF-AB, sugerindo discutir o caso do usuário e seus

encaminhamentos.



2ª Opção. Visita a um serviço especializado

O educando pode, ainda, agendar uma visita técnica a um serviço

especializado para conhecer a dinâmica de funcionamento e também

estabelecer contato com outros profissionais da rede que recebem

usuários atendidos por tal serviço.

A visita pode ser realizada com outros colegas de equipe e agregar, se for

o caso, a discussão do projeto terapêutico de determinado usuário que

está em tratamento naquele serviço.



Registro da elaboração de um Projeto Terapêutico Singular para o

usuário que foi trazido em seu relato, se for pertinente.

Vale a pena voltar ao roteiro de construção de um PTS, da Unidade de

Aprendizagem II, além de considerar a inclusão de ações pactuadas com

os outros pontos de atenção que o usuário necessitará acionar.

3ª Opção. Elaboração de Projeto Terapêutico Singular para

acompanhamento do usuário cujo caso foi seu relato no encontro

presencial



A proposta aqui é organizar uma reunião de apoio matricial para a

discussão de um caso acompanhado em conjunto pela atenção básica

e o serviço especializado.

Para a atividade, relembre a oferta de ferramentas das unidades

anteriores, além de consultar as ferramentas desta unidade.

4ª Opção. Organização de reunião de apoio matricial com

participação de profissional do serviço especializado



Sugerimos, para o desenvolvimento da atividade, a leitura do texto

“Linhas do cuidado integral: uma proposta de organização da rede de

saúde”, indicado como uma das ferramentas.

Após a leitura, resgate o relato do caso do usuário apresentado durante

o encontro presencial. Com base no texto e no relato, busque identificar

se existe, em sua rede locorregional, uma linha de cuidado que

responda às necessidades de saúde para esse usuário.

5ª Opção. Identificação e análise de uma linha de cuidado que envolva a

atuação do Nasf-AB.



De posse do conhecimento sobre o que está previsto idealmente na linha

de cuidado, sugerimos fazer uma análise comparativa entre o itinerário

ideal previsto e o percurso real realizado pelo usuário.

5ª Opção. Identificação e análise de uma linha de cuidado que envolva a

atuação do Nasf-AB.

A análise poderá ser discutida com a equipe de saúde da família de

referência e o serviço especializado, com o objetivo de desenvolver

ações relacionadas à melhoria dos fluxos.



1. Construção de redes de atenção à saúde: atenção básica
ordenadora das redes e coordenadora do cuidado no município de
Vera Cruz – BA;

2. Construção da rede de reabilitação: desafios na relação entre
atenção básica e seus serviços de referência no município de Vera
Cruz – BA;

3. NASF CC: tecendo a rede de saúde mental no território Glória
Cruzeiro Cristal

Experiências disponíveis na Comunidade de Práticas

Oferta de ferramentas para a ação



Oferta de ferramentas para a ação

4. Programa de apoio matricial em saúde do idoso do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.

5. Cadernos de Atenção Básica n. 39, volume 1, 2014. Capítulo 4: O
Nasf nas Redes: Integração entre Serviços da Rede de Atenção à Saúde
e Articulação de Redes Sociais de Apoio (BRASIL, 2014).

Outras experiências de articulação em rede



Sugestão de leitura para aprofundamento

6. FRANCO, C. M.; FRANCO, T. B. Linhas do cuidado integral: uma
proposta de organização da rede de saúde. [S.l.: s.n], 2010.

Sugestão de leitura para a realização da proposta de microintervenção
contextualizada

7. CHIAVERINI, Dulce Helena (Org.). Guia prático de matriciamento em
saúde mental. [Brasília, DF]: Ministério da Saúde: Centro de Estudo e
Pesquisa em Saúde Coletiva, 2011.

Oferta de ferramentas para a ação



Momento 8: As filas de espera como
dispositivos analisadores da rede



Aborda a questão das filas de espera para atendimento especializado e

problematiza o apoio do NASF-AB na ampliação da capacidade de

cuidado da atenção básica e na qualificação dos encaminhamentos para

outros serviços.

Analisar com maior proximidade para as redes existentes no território

onde atua e focalizar sua atenção no espaço em que o trabalho é

realizado. A aposta aqui é na idéia de que o cotidiano pode ser

modificado também a partir de pequenos movimentos desencadeados

por cada sujeito dele pertencente.



Este momento foi pensado para continuar a

problematização sobre o cuidado em rede, com

ênfase nos processos de (micro)regulação que

ocorrem na atenção básica.



O exercício da função reguladora pela equipe do NASF-AB, em

conjunto com as equipes de referência, pressupõe:

• Consultada compartilhada e individualizada, Projeto Terapêutico Singular

(PTS), trabalho em grupos específicos e compartilhados, visitas domiciliares

individuais e compartilhadas.

• Rever e melhorar os encaminhamentos para ambulatórios de

especialidades, centros de reabilitação, policlínicas, centros de atenção

psicossocial, centros de especialidades médicas, dentre outros equipamentos

da rede de saúde, bem como objetiva qualificar o acesso do usuário.



Tríade pedagógica 8

Dispositivo disparador: Discutindo as filas de espera

Microintervenção contextualizada: Análise de uma fila de espera

para especialidade

Oferta de ferramentas para a ação: Regulação e gestão de filas de 
espera e redes temáticas a partir da Atenção Básica 



Dispositivo disparador: Discutindo as filas de espera

A proposta para este dispositivo é a discussão de um caso.



Identificar e fazer análise de uma dessas filas direcionadas aos serviços

especializados de sua rede locorregional. Para realizar a atividade,

sugerimos que você selecione uma fila de espera relacionada ao seu núcleo

de conhecimento profissional.

Microintervenção contextualizada: Análise de uma fila de
espera para especialidade

A fila de espera pode ser eletrônica ou registrada em papel; pode ser obtida

na unidade de saúde ou na central de regulação do município. Para tal

atividade, sugerimos o roteiro a seguir.



3. Análise dos casos da fila (motivos de encaminhamento,
unidades e profissionais que mais encaminham).

Roteiro orientador para análise da fila de espera

1. Escolha da fila de espera alvo (preferencialmente, uma escolha
com outros atores do município).

2. Dimensionamento da fila e do tempo de espera (listas de
espera manuais ou eletrônicas das unidades de saúde apoiadas
pelo Nasf-AB).



Roteiro Orientador para análise da fila de espera

4. Análise dos motivos da fila (rede de serviços existente,
estrutura física, de equipamentos e de insumos, qualificação
profissional, entre outros).

5. Elaboração de proposições para o enfrentamento dos
problemas identificados, considerando os pontos pertinentes
ao seu contexto, além de agregar outros aspectos que lhe
pareçam necessários.



Para aprofundamento do tema

Texto “Regulação e gestão de filas de espera: uma experiência exitosa do
Serviço de Fisioterapia do município de Florianópolis”. Trabalho
apresentado no II Prêmio de Boas Práticas em Saúde de Florianópolis,
dezembro de 2013.

Oferta de ferramentas para a ação:

Alguns exemplos de desenhos de redes temáticas de atenção à saúde
propostas pelo Ministério da Saúde

Questão norteadora: Qual o papel do NASF-AB nas redes
temáticas ?









Espera-se que o caminho metodológico proposto nesta unidade

de aprendizagem contribua para fazer novas aproximações do

profissional de NASF-AB e equipes de referência ao tema da

gestão do cuidado em rede.

Expectativa com a Unidade de Aprendizagem



Que as atividades realizadas tragam indagações e reflexões para o

aperfeiçoamento das práticas de cuidado realizadas NASF-AB e

equipes de referência e compartilhadas com outros profissionais

e serviços.

Expectativa com a Unidade de Aprendizagem
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Obrigado!



Você conhece o Momento Telessaúde Bahia, 

conectado com a Atenção Básica?  

Enquanto aguarda o início da webpalestra corre lá na página 

http://telessaude.ba.gov.br/momento-telessaude-bahia/ e confira!

http://telessaude.ba.gov.br/momento-telessaude-bahia/

