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Desafios para o trabalho da Supervisão no PSF 

 Superar a fragmentação do trabalho em saúde e  construir o trabalho coletivo. 

 

 Incorporar a participação comunitária no contexto das práticas em saúde. 

 

 Trabalhar em equipe  e com a equipe numa visão interdisciplinar , reconstruindo um novo 

saber. 

 

 Incorporar o planejamento como prática coletiva. 

 

 Ampliar seu escopo: da dimensão  

        administrativo-gerencial para as dimensões  

        técnico- pedagógica. 

 

 Construir uma nova ética – do 

        indivíduo/profissional para a  

        comunidade/cidadã na construção 

        do vínculo. 

 



Reflexão 
 

 

Como se operacionaliza o 

trabalho da supervisão no PSF? 

O que se propõe a Supervisão no 

PSF? 



Experiência de Niterói  

                        Silva,MAD 

Contribuir para o desenvolvimento das equipes de atenção quanto aos 

aspectos da formação, auxiliando na conformação de um perfil profissional 

pretendido; aumentar a resolutividade das equipes, agindo inclusive como 

facilitador em outros níveis de atenção à saúde, e, acompanhar todas as 

etapas dos trabalhos, avaliando e corrigindo distorções de forma a atingir 

resultados esperados na política de saúde na qual o PSF esta inserido. 

 



Experiência de Niterói  

                        Silva,MAD 

A equipe de Supervisão composta por clínico, pediatra, gineco-obstetra, 

sanitarista, assistente social, enfermeiro e técnico em saúde mental, visitam 

as equipes de atenção em suas Unidades de Saúde, semanalmente, em 

momentos de encontros organizados, às vezes individualmente, às vezes 

coletivamente, se processa  discussões de casos ou de situações coletivas 

selecionadas para o debate. Outras vezes ocorrem  interconsulta, quando da 

presença do usuário.  

 



Experiência de Niterói  

                        Silva,MAD 

Participa do processo de  setorização da comunidade; seleciona os 

profissionais para as equipes de atenção; elabora e organiza o processo de 

educação permanente; participa do planejamento das ações, participa do 

processo de avaliação/desempenho das equipes e das ações e pratica em 

saúde, monitora o processo de referência e  contra-referência, garantindo a 

continuidade do cuidado; participa de reuniões de equipes e destas com 

usuários, fortalece e apoia ações de sustentabilidade ao processo de 

cuidado a comunidade local. 



Experiência de Niterói  

                        Silva,MAD 

A ação da supervisão dá forma à estratégia institucional para o novo modo 

de se operar as ações em saúde. Através de momentos de discussões 

internas, vários temas que permeiam a prática da atenção à família são 

trazidos, em conjunto, as equipes – de atenção e de supervisão - organizam 

protocolos e rotinas, que instrumentalizam a prática em saúde. 

 



Experiência de Niterói  

                        Silva,MAD 

Estes encontros programados também propiciam revisitarem as situações – 

clínicas, socioeconômicas, ambientais e/ou político-culturais – que 

determinam o processo saúde/doença de um indivíduo, da família ou da 

coletividade, oportunizando o aprendizado sobre a gestão de situações 

concretas vivenciadas. 

 



Experiência de Niterói  

                        Silva,MAD 

Referencial Teórico   

 Metodologia participativa e dialógica de Paulo Freire. 

  Educação Permanente em Saúde. 

 

Embasada na metodologia participativa e nos princípios pedagógicos da 

educação, vários momentos foram construídos em que o objetivo é propiciar 

espaços de relação entre os sujeitos sociais envolvidos: as equipes – de 

atenção e de supervisão - e os usuários desta prestação de serviços. 

 

 



Estudo de caso - Teresópolis 

                             Reis.CCL et al 

Pesquisa baseada na concepção de supervisão numa visão moderna 

“associa controle e educação, propõe uma relação entre parceiros, identifica 

práticas e instrumentos de atuação conjunta sobre o objeto de trabalho e é 

denominada “convisão” (termo cunhado por R.Nogueira e utilizado por 

Nunes&Barreto) 

Significa: gestão “colaborativa” ou construção conjunta. 

 

 



Estudo de caso - Teresópolis 

                             Reis.CCL et al 

Dar suporte técnico às equipes do PSF, contribuindo para a capacitação dos 

recursos humanos e aperfeiçoamento profissional, melhorar a 

resolutividade das equipes através da educação continuada e permanente; 

participar no processo de criação de vínculos de responsabilidade com a 

população assistida, garantindo um trabalho pautado em princípios éticos; 

 

 

 



Estudo de caso - Teresópolis 

                             Reis.CCL et al 

O Supervisor realiza visitas semanais as Unidades de Saúde da Família, 

conforme programação mensal; avalia assiduidade, pontualidade, 

compromisso e co-responsabilidade das equipes em relação ao trabalho 

desenvolvido; participa de reuniões de equipe quando solicitado; 

operacionaliza o processo de educação continuada e permanente; propõe 

ações capazes de dar suporte e apoio às equipes e indica modelos de 

avaliação do trabalho realizado, participa de reuniões de supervisores; 

critica e avalia as ações propostas pela coordenação. 

 

 



Estudo de caso - Teresópolis 

                             Reis.CCL et al 

Os relatos de entrevistados confirmam a necessidade da supervisão 

trabalhar as relações de equipe, fortalecer os vínculos entre seus membros. 

Sugere que a supervisão se realize formando um tripé: - 

gerencial/administrativo - tecnico/pedagógico - “suportivo”. 

“A Supervisão exercida como suporte faz com que as equipes, ao se 

sentirem cuidadas e compreendidas, apresentem maior possibilidade de 

compartilhar afetividade e cuidados mútuos, adquiram meios saudáveis de 

entendimento das dificuldades e limitações ....” 



Estudo de caso - Teresópolis 

                             Reis.CCL et al 

“Na perspectiva da com ’visão’: 

Supervisão é um processo em construção, traz possibilidades de 

crescimento profissional, desenvolvimento da liberdade e autonomia, de 

reflexão das práticas e questionamento dos modelos de atenção. 

 

Carrega, em seus limites, a inevitável ação fiscalizadora e a possibilidade de 

estabelecimento de dependência dos supervisionados pela supervisão.  

 

É importante enxergar que o limite não é um impedimento definitivo, mas 

uma possibilidade de transformação futura; a possibilidade não é algo 

seguro e concluído, também tem limites e pode ser reinventada.” 

 



Supervisão no PSF, reflexão acerca do desafio da produção 

de cuidados - Ribeirão Preto 

                        Matumoto.S. et all 

Deslocar o foco da produção de procedimentos para a produção de 

cuidados, sendo o ponto central da “mudança do objeto de atenção” no PSF. 

A supervisão de equipes como dispositivo para a construção da grupalidade 

e de um projeto de trabalho na perspectiva de possibilitar que as próprias 

equipes analisem suas práticas e reflitam sobre como trabalham e que 

resultados alcançam. 

 

 

 



Supervisão no PSF, reflexão acerca do desafio da produção 

de cuidados - Ribeirão Preto 

             Matumoto.S. et all 

O trabalho de supervisão como dispositivo junto às equipes de saúde da 

família, conforma-se  no desafio de procurar um modo de produzir o melhor 

cuidado em saúde, isto é, cuidado que resulte em cura, promoção e 

proteção da saúde e da vida individual e coletiva. Que esse modo de 

produzir saúde viabilize a produção de procedimentos e cuidados, sem 

prejuízo deste em função daquele. 

 

 

 



Supervisão no PSF, reflexão acerca do desafio da produção 

de cuidados - Ribeirão Preto 

                        Matumoto.S. et all 

Que essa produção se organize por meio de arranjos transdisciplinares e 

multireferenciados de forma a envolver os gestores do cuidado como 

responsáveis pelos seus resultados e, à medida que a produção do cuidado 

em saúde se faz nestes termos, vai-se constituindo “a figura do gestor do 

cuidado, que poderá ou não ser um médico, mas que sempre será um 

cuidador”. (Merhy, 2002, p.133). 

 

 

 



Supervisão no PSF, reflexão acerca do desafio da produção 

de cuidados - Ribeirão Preto 

                        Matumoto.S. et all 

A supervisão de equipes, nessa  perspectiva ajuda a perceber nossas dificuldades no 

papel de supervisor,  rompendo com nossas próprias matrizes de produção de 

procedimentos, lidar com a divisão técnica e social do trabalho na equipe, buscando 

um trabalho mais democrático, participativo e de respeito às diferenças; lidar com a 

questão dos preconceitos e com as pré-concepções dos trabalhadores em relação 

aos usuários e com a desconstrução da relação poder/ saber; apoiar a equipe na 

análise das implicações inerentes à própria relação de atendimento, no 

estabelecimento de vínculo e responsabilização, que tem se mantido escondido atrás 

do trabalho técnico. 

 

 



Supervisão no PSF, reflexão acerca do desafio da produção 

de cuidados - Ribeirão Preto 

                        Matumoto.S. et all 

  O Trabalho em equipe é um dos pilares para o alcance da mudança do 

modelo. 

 

  Trabalho de equipe como uma rede de relações (de trabalho, de poder, de 

afeto, de gênero etc.) entre pessoas, produzidas permanentemente no dia-

a-dia, com múltiplas possibilidades de significados, de encontros e 

desencontros, satisfações e frustrações, lágrimas e sorrisos. 

 

 

 



Supervisão no PSF, reflexão acerca do desafio da produção 

de cuidados - Ribeirão Preto 

                        Matumoto.S. et all 

 Referencial: Análise institucional e de Grupo Operativo (técnica de Pichon-

Rivière) 

 

“Supervisão como um trabalho conjunto de equipes - equipe de supervisão 

e equipe de trabalhadores (ESF), em que a primeira tem o papel de facilitar 

que a equipe de trabalhadores, num só processo, realize sua auto-análise e 

sua auto-gestão, ou seja, trata-se de um trabalho de análise e intervenção” 

(Baremblitt, 1996). 

 

 



Considerações para o trabalho da Supervisão no PSF 

O acompanhamento do processo de trabalho das equipes redimensiona a 

prática em saúde, através do processo de educação permanente, 

possibilitando ampliar as ações em direção aos usuários 

 

Os espaços de Interseção - espaços de relação entre sujeitos (criados na 

metodologia do PMF/Niterói), propiciam aos atores criarem novos modos de 

operar as ações, facilitando desvendar compromissos e intencionalidades “não 

ditas”,  direcionando a missão institucional”. 



Buscar refletir com os trabalhadores em conjunto sempre agregando 

significado ao seu conhecimento provoca reflexão e provavelmente ação mais 

consequente e compartilhada. 

 

Como facilitador o supervisor deve  provocar a reflexão direcionando-a as 

necessidades da população usuária , a construção do processo de cidadania 

entre os envolvidos, e a necessidade dos saberes e soluções compartilhados 

pelas equipes e redes de relações sociais. 
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