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Objetivos

Mobilizar• atores para o processo de reflexão,
problematização e qualificação da atenção
básica,“curso-movimento”;

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;

Avan• çar na concretização das práticas de apoio
matricial na atenção básica;

Fomentar• intervenções pactuadas e
contextualizadas nos territórios das equipes
apoiadas pelos NASF-AB;

• Formar “educandos-multiplicadores” para a
realização do trabalho nos NASF-AB, incorporando
e ampliando o apoio matricial 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;

• Nº de Webs do ciclo 2019: 04

I          BREVE APRESENTAÇÃO



Temáticas previstas:

WEB• I – Implantação do NASF-AB: do
planejamento à organização e pactuação
inicial do trabalho do NASF-AB junto às
equipes de referência e gestão local
(19/03/2019)

WEB• II – Ferramentas, práticas e
intervenções compartilhadas: consulta
compartilhada, projeto terapêutico
singular em equipe, trabalho com grupos

WEB• III – Gestão do cuidado em rede
(envolvendo outros serviços de saúde)

WEB• IV– Monitoramento e avaliação do
processo de trabalho

Curso de 
Aperfeiçoamento 

em 
Apoio Matricial na 

Atenção Básica com 
ênfase para os 

NASF-AB
3ª oferta

I          BREVE APRESENTAÇÃO



A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais,

familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção,

proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de

danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde,

desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e

gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e

dirigida à população em território definido, sobre as quais as

equipes assumem responsabilidade sanitária.

I          DEFINIÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA



Núcleos Ampliados de Saúde da Família e

Atenção Básica (NASF-AB)

• Tem responsabilidade, junto com a eSF e eAB, pelo território e usuários,
produzindo responsabilidade mútua pelo cuidado;

• Deve ampliar o escopo de ações de AB e contribuir para o aumento da
resolubilidade da AB;

• Podem aumentar a capacidade de análise e de intervenção sobre
problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto
sanitários, integrando os diferentes núcleos profissionais que compõem a
AB.



CAMPO – é um espaço de comunicação entre saberes e núcleos
profissionais, não se constituindo na forma de território específico
de um profissional ou disciplina, mas no território amplo das
práticas dos profissionais que atuam no campo da saúde coletiva.

NÚCLEO - significa área de saber e prática profissional. Nele, há
uma concentração de saberes e práticas que compõe um gênero
profissional ou disciplinar

I          ALGUNS CONCEITOS RELEVANTES



APOIO MATRICIAL – é uma forma de trabalho colaborativo com
pelo menos duas dimensões: técnico – pedagógica e clínico –
assistencial. Por meio do matriciamento são construídos
arranjos de processos de trabalho em que o profissional ou a
equipe que matricia, ajuda a ampliar a capacidade de cuidado
das equipes de referência. (CAMPOS, DOMITI,2007).

CLÍNICA AMPLIADA – é uma proposta de construção da
clínica pautada na visão do sujeito sobre seus aspectos
biológicos, psíquicos e sociais. Objetiva compreendê-lo
em sua singularidade e contexto. Opõe-se à prática da
clínica focada na queixa/conduta ou clínica degradada.
( CAMPOS, 1996 – 1997)

I          ALGUNS CONCEITOS RELEVANTES







Todas as Unidades de Aprendizagem do Curso de Apoio 
Matricial são pautadas em uma TRÍADE PEDAGÓGICA 
composta por:

• DISPOSITIVO DISPARADOR

• MICROINTERVENÇÃO CONTEXTUALIZADA

• OFERTA DE FERRAMENTAS PARA A AÇÃO

I          METODOLOGIA PROPOSTA PELO CURSO EAD NASF



DISPOSITIVO DISPARADOR: 
Aquilo que dispara um processo de mobilização efetivo-

subjetiva, de problematização e reflexão entre os 
educandos/trabalhadores

Ex: caso; situação-problema; vídeo; relato de práticas; 
dramatização; imagem



MICROINTERVENÇÃO CONTEXTUALIZADA:
Ações na realidade de trabalho, desencadeadas ou 

reforçadas com base no processamento de um dispositivo 
disparador e de suas repercussões, com vistas a gerar 

desdobramentos no cotidiano do educando-trabalhador, 
ativar outros atores, compartilhar a construção das 

microintervenções com outros

OBS: uma microintervenção também pode vir a funcionar 
como um dispositivo disparador de processos na 

realidade do educando-trabalhador



MICROINTERVENÇÃO CONTEXTUALIZADA:
Deve ser acompanhada de conversa, negociação, 

pactuação, construção e intervenção conjunta com outros 
atores que fazem parte da realidade do educando-

trabalhador

FACTIBILIDADE / EFETIVIDADE /
SENTIDO PARA O TRABALHO



OFERTA DE FERRAMENTAS PARA A AÇÃO:
Repertório de ferramentas e materiais, disponibilizado 
pelo curso ou grupos de educandos que os trazem em 

suas bagagens e experiências 

Ex: textos, roteiros, relatos de experiência, artigos 
publicados, quadros esquemáticos, documentos 

normativos oficiais



Em conformidade com a proposta pedagógica, o curso 
não está estruturado tomando por base a exposição de 

educandos a conteúdos teóricos a priori

Processo de aprendizagem a partir de 
dispositivos vivenciais 



Unidade de Aprendizagem II: Ferramentas, práticas e 
intervenções compartilhadas: consulta compartilhada, 
projeto terapêutico singular, trabalho com grupos

Conhecer / Vivenciar/ Manejar / 
Aprofundar algumas ferramentas

CUIDADO COMPARTILHADO EM SAÚDE

I          METODOLOGIA PROPOSTA PELO CURSO EAD NASF





A consulta compartilhada incidi sobre a ação clínica
direta com os usuários e membros da equipe,
promovendo apoio do NASF-AB tanto no âmbito clínico-
assistencial quanto no técnico-pedagógico

Requer habilidades de comunicação, atitudinais,
iniciativa, de percepção dos graus de autonomia dos
profissionais, bem como construção de desdobramentos
no cuidado.



DISPOSITIVO DISPARADOR 4: 
CONSULTA COMPARTILHADA

Simulando uma consulta compartilhada entre o 
profissional do NASF-AB e o profissional de referência da 
equipe de Atenção Básica/Saúde da Família, a partir da 

descrição de duas situações ofertadas



DISPOSITIVO DISPARADOR MICROINTERVENÇÃO  
CONTEXTUALIZADA

OFERTA DE FERRAMENTAS 
PARA AÇÃO

Simulação de uma consulta 
compartilhada entre o 
profissional do NASF-AB e o 
profissional de referência da 
equipe de Atenção 
Básica/Saúde da Família

Realização de consultas 
compartilhadas no 
território de atuação 

- Educandos: discussão no 
ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) 

- Profissionais: discussão 
no momento de 
encontro/reunião entre as 
equipes

Roteiro para realização de 
consulta compartilhada 
aplicável ao NASF-AB em 
várias áreas temáticas 
(quadro esquemático com 
etapas de uma consulta 
conjunta de saúde mental na 
Atenção Primária)

I          VOLTANDO À TRÍADE PEDAGÓGICA DO MOMENTO 4



I          OFERTA DE FERRAMENTAS PARA A AÇÃO MOMENTO 4



I          OFERTA DE FERRAMENTAS PARA A AÇÃO MOMENTO 4



MOMENTO 5: PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS)

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do

cuidado em saúde construído entre equipe e usuário, considerando as

singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. No PTS, a

identificação das necessidades de saúde, a discussão do diagnóstico e a

definição do cuidado são compartilhadas, o que leva a aumento da

eficácia dos tratamentos, a ampliação da comunicação traz o

fortalecimento dos vínculos e o aumento do grau de corresponsabilização

(BRASIL, 2009b, p. 42).



DISPOSITIVO DISPARADOR 5: 
CONSTRUINDO UM PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR

Construir um PTS a partir da escolha de um dos 02 (dois) 
casos apresentados, podendo utilizar como orientação o 

roteiro sugerido





ASPECTOS RELEVANTES SOBRE PTS:

• Descobrir sentido da doença ou do sofrimento para o usuário ou família (relações

causais próprias). O grau de envolvimento do usuário irá depender desse significado e
sentido.

• Conhecer singularidades do usuário (medos, raivas, manias, temperamento, sono,
sonhos) que irão ajudar a entender a dinâmica do usuário e colaborar no desenvolvimento
do plano terapêutico.

• Avaliar se existe negação da doença/condição, capacidade de autonomia e quais os
possíveis ganhos secundários com a condição. São informações relevantes e úteis na
construção do projeto terapêutico.

• Importante considerar se existe a necessidade de utilizar alguma ferramenta
complementar para qualificar a construção do projeto terapêutico (genograma, ecomapa,
etc)



ASPECTOS RELEVANTES SOBRE PTS:
• Pode ser pensado para um sujeito individual ou coletivo (família).

• Envolve equipe multidisciplinar e em alguns casos o envolvimento de outros serviços da
rede de saúde ou outros setores.

• Recurso utilizado para situações mais complexas.

• Dispositivo que desafia a organização tradicional do processo de trabalho em saúde
(demanda reuniões mais frequentes que promovam espaços de reflexão, discussão,
compartilhamento de saberes e corresponsabilização das ações).

• Ferramenta que busca o enfrentamento do modelo de atenção à saúde hegemônico
centrado na doença.

• Pode ser utilizado em qualquer serviço da rede de atenção à saúde, não sendo exclusivo
do NASF-AB



DISPOSITIVO 
DISPARADOR

MICROINTERVENÇÃO  
CONTEXTUALIZADA

OFERTA DE FERRAMENTAS PARA AÇÃO

Construindo um 
Projeto Terapêutico 
Singular a partir da 
escolha de um dos 
casos ofertados

Construindo um PTS com sua
equipe de referência e
refletir sobre:

- razões que motivaram a
construção do PTS;

- dificuldades enfrentadas na
construção, bem como seu
manejo;

- impressões sobre os
desdobramentos
posteriores à construção do
PTS.

Caderno de Atenção Básica n. 34 (BRASIL, 2013c),
no capítulo sobre ferramentas para o cuidado
compartilhado.

OLIVEIRA, Gustavo Nunes de. O projeto terapêutico
e a mudança nos modos de produzir saúde. São
Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2010.

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; CUNHA,
Gustavo Tenório; FIGUEIREDO,Mariana Dorsa.
Práxis e formação paideia: apoio e co-gestão em
saúde. São Paulo: Hucitec, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção
à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de
Humanização. Clínica ampliada, equipe de
referência e projeto terapêutico singular. 2. ed.
Brasília, DF, 2007.

I          OFERTA DE FERRAMENTAS PARA A AÇÃO MOMENTO 5



MOMENTO 6: 
TRABALHO COM GRUPOS

As práticas em grupo constituem um importante recurso no cuidado aos
usuários na atenção básica, podendo ser realizadas com diferentes
modalidades.

A depender do modo de sua realização, os grupos podem apresentar
resultados muito interessantes, como a socialização dos membros,
aumento do grau de autonomia dos participantes em seu autocuidado,
bem como ativação e potencialização de redes informais de cuidado.

Para isso, e por essa razão, a realização de grupos requer preparo e alguns
cuidados, em especial dos profissionais responsáveis por sua organização.



PRÁTICAS GRUPAIS NA AB

• Espaços oportunos para realizar promoção à saúde.

• Grupos de suporte e apoio na lógica do empoderamento e participação

Ex: Terapia Comunitária (espaço terapêutico, de fortalecimento, apoio, 
reestruturação e socialização para os usuários); grupos de convivência

▪ Grupos Operativos (Pichon-Riviére)
▪ Grupos Terapêuticos
▪ Grupos Motivacionais



ASPECTOS RELEVANTES:

Fases: apresentação, desenvolvimento e encerramento.

Contratualização e pactuação de regras;

Dinâmicas de  grupo (mobilização e reflexão);

Comunicação

Características do facilitador/moderador



DISPOSITIVO DISPARADOR 6: 
DRAMATIZANDO E OBSERVANDO UM GRUPO EM AÇÃO

Dividido em subgrupos, um grupo irá construir uma atividade 
grupal que será realizada com/para membros do outro grupo e 
em seguida dramatizar a atividade grupal conforme planejado



DISPOSITIVO DISPARADOR MICROINTERVENÇÃO  
CONTEXTUALIZADA

OFERTA DE FERRAMENTAS PARA 
AÇÃO

Dramatizando e
observando um grupo
em ação

Dentre as possibilidades,
optar por uma delas:

- Montando um grupo com
a equipe de referência
(EqSF)

- Analisando grupos em
funcionamento

TIVERON, J.D.P.; GUANAES-
LORENZI, C. Tensões do trabalho
com grupos na estratégia saúde
da família. PSICO, Porto Alegre, v.
44, n. 3, p. 391- 401,
jul./set. 2013.

I          OFERTA DE FERRAMENTAS PARA A AÇÃO MOMENTO 6
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