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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva refletir sobre o apoio matricial na Estratégia Saúde da Família 

(ESF) para fortalecimento das ações de promoção da saúde no município de Mauriti/CE. A 

pesquisa será bibliográfica e descritiva, onde, após as análises dos dados coletados, serão 

desenvolvidas atividades para intervir nas estratégias de promoção da saúde e 

reestabelecimento dos vínculos profissionais entre ESF e Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), no contexto do trabalho integrado. Inicialmente um breve histórico do sistema de 

saúde brasileiro, culminando com o Sistema Único de Saúde (SUS) e o surgimento de novas 

estratégias de reorganização da atenção primária – ESF e NASF. O projeto de intervenção 

busca ampliar o diálogo dos saberes com o apoio matricial, sendo este um modo de realizar a 

atenção em saúde de forma compartilhada, visando à integralidade e à resolubilidade dos 

problemas clínicos e sanitários da população do território adstrito. Almejando, ainda, superar 

alguns desafios que se apresentam no cotidiano profissional das equipes e fortalecer a 

comunicação e o trabalho integrado. 

 

 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Atenção Primária à Saúde. Promoção da Saúde.  



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to reflect on the matrix support in the Family Health Strategy (FHS) to 

strengthen health promotion actions in the municipality of Mauriti/CE. The research will be 

bibliographical and descriptive, where, after analysis of the data collected, activities will be 

developed to intervene in health promotion strategies and reestablishment of the professional 

links between FHS and the Family Health Support Center (FHSC), in the context of work 

integrated. Initially a brief history of the Brazilian health system, culminating with the Unified 

Health System (UHS) and the emergence of new strategies for reorganization of primary care 

- FHS and FHSC. The intervention project seeks to broaden the dialogue of knowledge with 

matrix support, which is a way of realizing health care in a shared way, aiming at the 

integrality and resolubility of the clinical and health problems of the population of the 

territory. Seeking, also, to overcome some challenges that present themselves in the 

professional daily of the teams and to strengthen the communication and the integrated work. 

 

Keywords: Unified Health System. Primary Health Care. Health Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A implantação de uma política de saúde que busca fortalecer os princípios da 

integralidade, intersetorialidade e transversalidade traz uma nova estratégia para o 

desenvolvimento de uma política que visa a melhoria da qualidade de vida da população no 

âmbito da promoção e proteção da saúde, objetivando desenvolver uma atenção integral. 

A promoção de saúde, através da Estratégia Saúde da Família e articulada com as 

demais políticas e tecnologias desenvolvidas no SUS, contribui para a construção de ações 

que buscam intervir nas necessidades sociais em saúde da população. 

A estratégia de promoção da saúde enfoca os determinantes e condicionantes do 

processo saúde-doença, como a violência, a fome, a falta de saneamento básico, o 

desemprego, entre outros, para gerar intervenções que envolvam o cuidado dos sujeitos e da 

coletividade no território em que vivem. As ações e os serviços devem estar envolvidos ao 

mesmo tempo para favorecer um espaço de diálogo constante com os atores envolvidos nesse 

processo de adoecimento/cuidado.  

No cotidiano, uma forma viável de se trabalhar com a promoção da saúde é a 

realização de ações que vão além dos muros da unidade de saúde, como ao espaço da escola, 

dialogando e orientando sobre as temáticas relevantes para esse processo de interação cultural 

entre população e profissionais de saúde – alimentação saudável, prática corporal/atividade 

física, prevenção e controle do tabagismo, prevenção da violência e estímulo à cultura de 

paz, etc. 

E todas essas ações ganham mais força quando se trabalha conjuntamente com o 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o Apoio Matricial. Segundo Campos e 

Domitti (2007), apoio matricial se refere a uma metodologia de trabalho que tem por 

característica a retaguarda de uma equipe especializada para oferecer apoio técnico-

pedagógico, quanto assistencial. O  NASF tem como base  o apoio matricial, trabalho 

compartilhado com a Equipe Saúde da Família, cujas ferramentas são Clínica Ampliada, 

Projeto Terapêutico Singular, Projeto de Saúde no Território e Pactuação de Apoio.  

Contudo, para promover todas essas mudanças no estilo de vida da população é 

necessário também que os indivíduos tenham em mente o conceito de empowerment, que em 

um de seus significados traz a questão do empoderamento, do controle dos indivíduos sobre 

sua própria vida. Numa visão mais comunitária, também trabalha os espaços públicos como 

forma de participação de indivíduos e coletivos na identificação e na análise crítica de seus 

problemas, buscando a sua transformação. 
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Com todas essas estratégias de trabalho para promover a saúde e levar uma melhor 

qualidade de vida para a população, ainda se encontra algumas dificuldades como: culturais, a 

cultura do modelo curativo; e, também, estruturais, com a falta de recursos materiais para a 

educação em saúde. 

Desafios são muitos, mas as possibilidades de enfrentá-los se faz presente quando se 

tem um objetivo comum, a efetivação do direito à saúde, conforme preza a Constituição 

Federal de 1988, em seu Art. 196: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

Portanto, no contexto da promoção da saúde, é fundamental que todos os sujeitos 

tenham acesso a uma assistência à saúde orientada pela humanização do atendimento e 

balizada pela promoção da autonomia, justiça e respeito à dignidade da pessoa. 
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2 PROBLEMA 

 

As ações de promoção da saúde são de extrema importância para promover a 

qualidade de vida e reduzir as vulnerabilidades e riscos à saúde da população. E, percebe-se 

que a ausência de integração entre a equipe de saúde da família (ESF) e apoiadores (NASF) 

implica na efetividade desse processo de trabalho. 

No cotidiano profissional, alguns obstáculos e desafios se apresentam entre as 

equipes de saúde da família e NASF: a comunicação; o atendimento compartilhado; a 

intersetorialidade; a divulgação do NASF e suas atividades, entre outros. 

A comunicação é uma ferramenta de relevância no apoio matricial, uma vez que este 

trabalho depende da construção compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias. Entretanto, o 

que se percebe é que as organizações de saúde têm a tradição nos tratamentos curativos e não 

preventivos, dificultando ainda no desenvolvimento das ações de promoção à saúde. 

A falta de conhecimento das atribuições e atividades que são desempenhadas pelo 

NASF por parte dos profissionais da Atenção Básica também faz com que a comunicação 

fique mais distante, dificultando a realização do trabalho de apoio matricial. 

Logo, faz-se necessário que todos os profissionais envolvidos nessa relação se 

impliquem sobre essas questões para poder conseguir desenvolver o que preconiza as 

diretrizes do apoio matricial na atenção básica. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

 

A saúde brasileira, a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988, sofre 

transformações importantes em seu conceito e grandes desafios, como a implantação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O conceito de saúde, que se tem atualmente, não visa 

somente a ausência de doença, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é 

compreendida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, como direitos 

fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, credo, crença política, 

condição social ou econômico. 

Sabe-se que, esse novo modelo de reorganização do sistema de saúde não tem 

superado o modelo médico-hegemônico, pois não consegue articular as suas ações com as 

demais políticas sociais que intervêm nas condições de vida das pessoas. A medicina moderna 

aborda a cura de doenças com medicamentos, cirurgias e outros tratamentos. Entretanto, 

percebe-se que a prevenção de doenças e a promoção da saúde são tão importantes quanto o 

tratamento, e isso se dá ao se pôr em prática medidas de saúde pública, programas de 

vacinação e de educação sanitária.  

Os profissionais de saúde, em especial os médicos, tendem ainda a se concentrar em 

problemas físicos – doenças e tratamentos. Mas, os problemas que uma pessoa doente e sua 

família enfrentam não são apenas físicos; podendo haver questões psicológicas, sociais e 

espirituais que são tão importantes quanto a própria doença. Assim, o Apoio Matricial é um 

modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas à integralidade e à 

resolubilidade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar. 

A Política de Promoção da Saúde é de grande importância ao desenvolvimento da 

atenção primária de saúde, pois visa promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade 

e os riscos à saúde relacionados aos determinantes e condicionantes (educação, habitação, 

lazer, cultura, condições de trabalho, entre outros). 

Dessa forma, faz-se necessário realizar um trabalho integrado entre equipes de 

atenção básica e NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), com diálogo interdisciplinar, a 

fim de estabelecer comunicação dentre os membros de cada equipe, necessitando trabalhar 

com práticas colaborativas e o compartilhamento de responsabilidades e ações de ambas as 

partes, buscando desenvolver uma postura proativa para atuar em uma lógica diferenciada 

daquela pautada no encaminhamento do usuário, existentes nos serviços de saúde.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Fortalecer o apoio matricial da Estratégia Saúde da Família do distrito Palestina do 

município de Mauriti/CE. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar as estratégias de promoção da saúde na unidade básica do distrito Palestina 

do município de Mauriti/CE; 

 Identificar as funções e responsabilidades no trabalho integrado entre equipe de 

atenção básica e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); 

 Discutir as ferramentas de trabalho que possibilitam o apoio matricial na promoção da 

saúde; 

 Analisar a importância da se ampliar o suporte e o escopo de ações de promoção da 

saúde na atenção básica juntamente com a equipe apoiadora.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A história da saúde no Brasil perpassou por diversas transformações. Estas 

decorrentes do contexto político, econômico e social, ao qual a saúde se submeteu a várias 

mudanças. Inicialmente, tinham-se ações de saúde precárias e inadequadas para assistir as 

enfermidades da população. 

No início do século XX, década de 1920, o Brasil era desprovido de políticas 

públicas efetivas em todos os âmbitos. Com o processo de industrialização, houve o aumento 

dos centros urbanos, gerando problemas de saúde à população, tendo em vista a precariedade 

de vida das pessoas e a ausência de higiene e saneamento básico (residências sem fossa 

séptica, esgotos a céu aberto, ausência de água potável), ou seja, condições aviltantes e 

insalubres de sobrevivência. De acordo com Mendes (1995), “(...) o que se exigia era, 

sobretudo, uma política de saneamento dos espaços de circulação das mercadorias exportáveis 

e a erradicação ou controle de doenças que poderiam prejudicar a exportação” (MENDES, 

1995, p. 20). 

Por conta desse modelo industrial, a saúde perpassa por um processo de 

transformação, surgindo medidas sanitaristas, como política de saúde voltada para promoção, 

controle e erradicações epidemiológicas de enfermidades, na busca de propor um modelo de 

saúde que oferecesse um serviço de qualidade a todos, controlando com isso as epidemias que 

assolavam o país. Logo, a saúde começa a receber as primeiras ações de promoção, na busca 

de evitar as proliferações das doenças, onde o intuito era o de lutar para adequar um sistema 

de saúde que atendesse as necessidades da população brasileira de forma satisfatória e 

humanizada (FRANCO, 1998). 

Iniciam-se, então, as campanhas de vacinação para toda sociedade, buscando a 

erradicação de surtos epidemiológicos. Entretanto, essas campanhas não eram deliberadas 

com intuito educativo e preventivo, gerando o repúdio pela população conhecido 

historicamente como a “Revolta da Vacina” (JORGE, 2006). 

Durante o Governo de Getúlio Vargas, nos anos de 1950, tem-se o início um 

sucessivo movimento de aprofundamento da divisão entre atenção médica curativa e medidas 

preventivas de caráter coletivo, devido à dicotomia entre os serviços públicos e os serviços 

privados de saúde, sedimentado ao decorrer dos anos. 

O ano de 1966 é marcado por mais uma transformação com a separação da área do 

trabalho da área da previdência, ocorrendo aumento da privatização da assistência médica, 

como por exemplo, a expansão dos centros hospitalares de alta complexidade e tecnologia. 
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Surgem, também, as modalidades supletivas de prestação de serviços, como convênio-

empresa e medicina de grupo (JORGE, 2006). 

Os movimentos sociais brasileiros, em especial o movimento pela democratização da 

saúde, tornaram-se uma realidade na segunda metade da década de 70 possibilitando o projeto 

da Reforma Sanitária Brasileira. Através do movimento sanitarista, conseguiu-se ampliar a 

concepção de saúde, garantir a participação popular e promover a articulação política 

necessária para se pensar saúde numa perspectiva coletiva (JORGE, 2006). 

Segundo o autor Jorge (2006), as proposições desse movimento, iniciado em pleno 

regime autoritário da ditadura militar, eram dirigidas basicamente à construção de uma nova 

política de saúde efetivamente democrática, considerando a descentralização e 

universalização como elementos essenciais para a reforma do setor saúde. Em 1978, ocorre a 

Conferência Mundial de Alma-Ata, que tinha como finalidade dar prioridade a atenção aos 

cuidados primários de saúde (JORGE, 2006). 

Os anos de 1980 constituíram um período de transição para o modelo de seguridade 

social baseado no tripé saúde, previdência e assistência social. Em 1986, ocorreu a VIII 

Conferência Nacional da Saúde, que se configura o projeto da Reforma Sanitária brasileira, e 

esta passa a ser incorporada pela sociedade como uma de suas lutas (MENDES, 1995). 

Em 1987, é implementado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), 

como uma estratégia para a orientação das políticas de saúde e para reorganizar os serviços, 

fortalecer e expandir, que adotava como diretrizes a universalização e a equidade no acesso 

aos serviços, a integralidade dos cuidados, a regionalização dos serviços de saúde e 

implementação de distritos sanitários, a descentralização das ações de saúde, o 

desenvolvimento de instituições colegiadas gestoras e o desenvolvimento de uma política de 

recursos humanos. 

Assim, com todas essas mudanças ocorridas no sistema político brasileiro, que 

trouxeram modificações significativas à saúde, efetiva-se a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), resultado de lutas sociais que buscavam a democracia como bem 

necessário e intransferível, colocando a Saúde conjuntamente com a Assistência Social e a 

Previdência Social para integrar o tripé da Seguridade Social. Resultando, ainda, na criação de 

duas leis que regulamentam e aprofundam o modelo completo de desenvolvimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS): a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que firma de 

maneira democrática a presença da saúde perante a Constituição Federal, denominada Lei 

Orgânica da Saúde (LOS); e a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 
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participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde.              

Segundo a LOS (Art. 5º), 

 

A identificação e divulgação dos fatores com condicionantes e determinantes da 

saúde; a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos 

econômicos e sociais, a observância do dever do Estado de garantir a saúde, 

reduzindo riscos de doenças e outros agravos e estabelecendo condições que 

assegurem o acesso universal e igualitário as ações, aos serviços e á assistência às 

pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com 

a realização integra das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

 

O SUS versa sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, 

além de regular as ações e serviços em saúde e de dispor sobre a organização e funcionamento 

desses serviços. A ampliação de acesso da população aos serviços de saúde é baseado em três 

princípios centrais: universalidade, equidade e integralidade. 

Portanto, para construir novas estratégicas de reorganização da atenção primária, no 

âmbito do SUS, adota-se o Programa de Saúde da Família (PSF) como principal mudança no 

modelo de atenção básica à saúde da população, para consolidação do sistema como uma 

política pública de acessibilidade a todos os cidadãos (MS, 2003). 

 

Oficializado como programa prioritário de âmbito nacional, o PSF reuniu 

inicialmente, em sua equipe, agentes comunitários, enfermeiros e médicos 

generalistas (atualmente, odontólogos e, em alguns municípios, assistentes sociais, 

destaco ainda o programa de Residência em Sobral) tendo como objetivo a 

reorganização das unidades básicas de saúde segundo os preceitos da vigilância 

epidemiologica e atendimento integral à saúde da família (COSTA, 2003, p. 46). 

 

Percebe-se que, o atendimento das necessidades de saúde vai além do acesso a 

serviços e tratamentos médicos, pois a concepção ampliada de saúde remete ao atendimento 

das necessidades humanas elementares, como: alimentação, habitação, saneamento básico, 

lazer, cuidados primários de saúde, educação. 

No início dos anos 2000, o PSF deixa de ser um programa que praticava ações 

voltadas para uma política de focalização da Atenção Básica e passa a ser considerado uma 

estratégia de mudança do modelo de atenção à saúde do SUS, sendo reconhecido como 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Assim, pensando a ESF como estratégia de organização das ações de atenção básica, 

voltada à promoção e proteção da saúde, prevenção e tratamento de doenças, percebe-se a 

necessidade de incorporação de novos saberes e práticas que reafirmem os princípios básicos 
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do SUS – universalização, descentralização, integralidade e participação social – e trabalhe a 

autonomia, o auto-cuidado individual e coletivo na comunidade. 

A ESF centra a atenção no coletivo, principalmente, na família e na saúde enquanto 

qualidade de vida, onde estão envolvidos as equipes de multiprofissionais e a população como 

sujeito da construção da sua própria saúde. 

No ano 2008, tendo como objetivo apoiar a inserção da ESF na rede de serviços e 

ampliar a abrangência das ações da Atenção Básica, o Ministério da Saúde, através da 

Portaria GM nº 154, de 24 de Janeiro de 2008, cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, 

bem como sua resolutividade, apoiando a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede 

de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica (MS, 

2008). 

O NASF se baseia no modelo teórico do apoio matricial, com a finalidade de 

assessorar as equipes de Saúde da Família, oferecendo retaguarda assistencial de forma que 

produza ação clínica direta junto aos usuários. O apoio matricial é um modo de realizar a 

atenção em saúde de forma compartilhada com vistas à integralidade e à resolubilidade da 

atenção, por meio do trabalho interdisciplinar. 

Segundo Campos e Domitti (2007), 

  

O apoio matricial e a equipe de referência são arranjos organizacionais e uma 

maneira de gerir o trabalho em saúde com o intuito de ampliar as possibilidades de 

realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre diferentes especialidades e 

profissões (CAMPOS; DOMITTI, 2007, p. 33). 

 

Na Atenção Básica, o apoio matricial pode se conformar através da relação entre 

equipes de Saúde da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família, configurando-se de 

diferentes formas através de suas duas dimensões: técnico-pedagógica e assistencial. 

Na dimensão técnico-pedagógica, estão incluídas as ações conjuntas entre 

profissionais do NASF e das equipes vinculadas, considerando-se as necessidades de cada 

indivíduo, família ou comunidade em questão e as possibilidades de integração. Tais ações 

são importantes estratégias para a educação permanente das equipes de Saúde da Família, 

uma vez que o compartilhamento de saberes e práticas promove o aprender no fazer em 

conjunto. As ações relativas à dimensão assistencial do apoio matricial dizem respeito às 

intervenções diretas dos profissionais do NASF com os usuários, tais como atendimentos 

individuais ou atividades coletivas específicas de cada categoria que o compõe. 
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Ao iniciar a operacionalização do trabalho do NASF e equipes de Saúde da Família, 

faz-se necessário organizar o processo de trabalho correspondendo a um conjunto de 

negociações; os pactos e fluxo de atendimento são mecanismos facilitadores da ação em rede, 

entre profissionais e os serviços, com o objetivo de tornar fácil o trabalho cotidiano. 

 

Para realização do trabalho, inúmeras atividades podem ser desenvolvidas, que 

abrangem tanto a dimensão clínica e sanitária quanto a pedagógica (ou até ambas ao 

mesmo tempo), a saber: discussões de casos, atendimento em conjunto com 

profissionais das equipes apoiadas, atendimentos individuais e posteriormente 

compartilhados com as equipes, construção conjunta de Projetos Terapêuticos 

Singulares, educação permanente, intervenções no território e em outros espaços da 

comunidade para além das unidades de saúde, visitas domiciliares, ações 

intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de 

trabalho das equipes etc (BRASIL, 2014, p. 22 e 23). 

 

De acordo com a concepção assumida na CF/88, através da implantação do SUS, 

 

a promoção de saúde se faz por meio de educação, da adoção de estilos de vida 

saudáveis, do desenvolvimento de aptidões e capacidades individuais, da produção 

em ambientes saudáveis. Está estreitamente vinculada, portanto, à eficácia da 

sociedade em garantir a implantação de políticas públicas voltadas para a qualidade 

de vida e ao desenvolvimento da capacidade de analisar criticamente a realidade e 

promover a transformação positiva dos fatores determinantes da condição de saúde 

(MATTOS, 2005, p. 221). 

 

A Carta de Ottawa, produto da Primeira Conferência de Internacional sobre Promoção 

da Saúde promovida pela Organização Mundial da Saúde, em 1986, traçou ações para a 

promoção da saúde e reforçou o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além 

do setor saúde, para poder dar respostas à crescente complexidade dos problemas de saúde 

(WESTPHAL, 2006). 

As estratégias de ação da Carta de Ottawa (1986) voltadas para a promoção da saúde 

são: elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis, com ações voltadas aos 

determinantes dos problemas de saúde; criação de ambientes favoráveis à saúde, como nos 

espaços das escolas, locais de trabalho, de habitação; reforço da ação comunitária, na 

elaboração e controle das ações de promoção da saúde de forma a empoderar a comunidade; 

desenvolvimento de habilidades pessoais, através de estratégias educativas para capacitar os 

indivíduos e desenvolver habilidades pessoais para participar e criar ambientes de apoio à 

promoção da saúde; reorientação do sistema de saúde, com a ampliação do acesso, efetivação 

da equidade e adoção de ações preventivas. 

Assim, as ações de promoção da saúde devem ser planejadas e desenvolvidas pelas 

equipes da ESF em conjunto com as equipes do NASF, com o objetivo de melhorar o acesso e 

a qualidade dos serviços prestados no SUS. Essas ações são norteadas pela Política Nacional 
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de Promoção da Saúde, com prioridade na promoção: da alimentação saudável; da prática de 

atividade física; da prevenção e controle do tabagismo; da redução da morbimortalidade por 

uso abusivo de álcool, outras drogas; da redução da morbimortalidade por acidentes de 

trânsito; da prevenção da violência e cultura de paz; e, do desenvolvimento sustentável 

(BRASIL, 2006).  

Uma ferramenta de trabalho para realização da promoção da saúde na atenção básica é 

a intervenção coletiva, instrumento importante no processo de saúde-doença-cuidado, que 

constitui a comunidade como corresponsável e protagonista nesse processo. O Programa 

Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação, voltadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira, é uma forma de promover saúde 

e educação integral. 

As práticas grupais são importantes instrumentos de cuidado, que podem ser realizadas 

de diversas formas e com diferentes faixas etárias, dentro ou fora do espaço da unidade de 

saúde. Um grupo pode se organiza conforme a abordagem, a duração e o objetivo, e se 

caracteriza de acordo com o seu funcionamento e as regras para se alcançar as metas 

propostas. 

Conforme Osório (2007), os grupos podem ser do tipo aberto ou fechado: um grupo 

aberto é aquele que possui um objetivo, mas que não tem uma duração definida e se inicia 

com um determinado número de pessoas, e ao longo de seu funcionamento pode entrar novos 

integrantes; já um grupo fechado tem objetivos com tempo determinado e um número de 

integrantes definido, não podendo incluir nenhum novo membro. 

A formação de um grupo vai depender do tipo de intervenção se pretende realizar, pois 

podemos formar grupo para fins terapêuticos, comunitários, operativos, convivência, ensino-

aprendizagem, institucionais. Esse tipo de ferramenta de trabalho também possibilita o 

fortalecimento de vínculos pessoais e comunitários, que podem atuam como fatores de 

enfrentamento e proteção. 

Lembrando que é importante construir relações horizontais com os usuários, deixando 

de lado o modelo de transmissão de conhecimento, que ainda é realizado nas práticas com 

grupos. A relação que ainda se constrói nessas intervenções grupais, entre o profissional da 

saúde e o usuário, é vertical, onde as informações são colocadas de modo que, muitas vezes, 

atemorizam e culpabilizam o sujeito pelo seu adoecimento, tornando-o o único responsável. 

Nessa perspectiva, a relação interdisciplinar entre os profissionais do NASF e da ESF 

tem como ponto central a troca de saberes a respeito da condição em que se encontra a 

comunidade atendida por ambos os profissionais. 
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Contudo, para realização de todas essas atividades, que são fundamentais para 

ampliação do cuidado em saúde, fortalecimentos dos vínculos, autonomia dos sujeitos, entre 

outros, é necessário que as equipes tenham um amplo conhecimento de seu território e da rede 

de serviços, que vão auxiliar na condução das ações. E, o que se faz demais importante 

também nesse momento é a comunicação. 

A comunicação é uma ferramenta indispensável para os processos de trabalho entre 

ESF/NASF, tanto no compartilhamento de informações quanto na oferta de serviço das 

equipes envolvidas. A comunicação proporciona ao usuário dispositivo de cuidado e 

momentos para pensar/refletir as ações e encaminhamentos necessários. Ela também exerce 

habilidade da empatia, como forma de acolher e escutar as queixas apresentadas pelos os 

usuários e profissionais. 

Portanto, para o cuidado integral no SUS, a interdisciplinaridade enquanto uma 

prática coletiva exige que os profissionais não se isolem em seus núcleos de competência, 

haja vista que o trabalho isolado não consegue responder as complexas necessidades da saúde, 

devendo estar abertos ao diálogo para contribuir ao atendimento integral. 
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6 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é a atividade básica para construir e chegar ao conhecimento científico, 

mediando o real e o teórico. Mas, “Não devemos permitir que as questões públicas, tais como 

oficialmente formuladas, nem as preocupações, tais como experimentadas privadamente, 

determinem os problemas que estudamos” (MILLS, 1980, p. 242). Assim, as experiências 

pessoais devem estar intrinsecamente ligadas com o trabalho, pois, enriquecemos o intelecto 

com o conhecimento que apreendemos de cada um (MILLS, 1980). 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica e descritiva para intervir nas 

estratégias de promoção na atenção primária à saúde no contexto do trabalho integrado entre 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

resultado do processo de levantamento e análise das publicações sobre o tema e documentos 

oficiais publicados na internet. 

Na busca de uma maior compreensão do objeto de estudo, a utilização da pesquisa 

qualitativa consiste em buscar “descrições detalhadas de situações com o objetivo de 

compreender os indivíduos em seus próprios termos”, não existindo regra precisa e passos a 

serem seguidos (GOLDENBERG, 1997, p. 53). 

O período da pesquisa bibliográfica se inicia a partir da delimitação do tema e é 

concluído com a produção do projeto, dando ênfase durante este período ao cumprimento das 

etapas a serem desenvolvidas, bem como a revisão e conclusão deste trabalho. 

Será realizada uma revisão dos principais artigos disponíveis na literatura,  a partir de 

levantamento de pesquisas divulgadas em bancos de dados online, como Scientific Electronic 

Library (Scielo), da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), leituras de artigos científicos de 

periódicos indexados e livros, utilizando como descritores: promoção da saúde, atenção 

primária à saúde e apoio matricial. 

Os dados também serão obtidos por meio de documentos oficiais – leis, portarias e 

diretrizes publicadas na Biblioteca Virtual e em Links Relacionados do Ministério da Saúde, 

através do endereço eletrônico <http://bvsms.saude.gov.br/php/index.php>, por terminal de 

computador com acesso à internet. 

Após a análise dos dados coletados, serão propostas atividades de intervenção, com 

as equipes envolvidas – ESF e NASF – para compartilhar os conhecimentos adquiridos com a 

pesquisa e fomentar discussões críticas para o fortalecimento do trabalho de matriciamento. O 

desenvolvimento de ações de promoção da saúde e fortalecimento do apoio matricial se dará 

através de: reuniões com os profissionais das equipes para construção de agendas 
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compartilhadas e discussões de casos para construção de projetos terapêuticos singulares; 

atividades coletivas com a equipe multiprofissional na unidade de saúde e equipamentos da 

comunidade. 

Ressaltando que os direitos autorais e intelectuais dos textos utilizados foram 

respeitados e o presente trabalho está de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).  
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7 CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE 

ATIVIDADES 
       

Atividades Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. 

Definição do tema X       

Pesquisa bibliográfica X X X X    

Produção do projeto  X X X X   

Conclusão do relatório final     X   

Entrega     X   

Apresentação      X  

Execução do projeto       X 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Os recursos necessários para realização do presente projeto serão: recursos humanos 

e materiais de escritório. O pesquisador irá realizar toda a pesquisa qualitativa, mas as 

reflexões sobre a temática com a equipe da atenção básica da unidade de saúde da área de 

atuação também contribuirão para o desenvolvimento do trabalho. 

Os recursos materiais utilizados serão para produção do trabalho durante as etapas 

desenvolvidas, como: caneta, papel A4 e tinta de impressora; que serão custeados pelo próprio 

pesquisador.  
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9 RESULTADOS ESPERADOS 

 

A promoção da saúde é trazida como estratégia de promover a qualidade de vida e 

reduzir as vulnerabilidades e riscos à saúde da população. Assim, fortalecer essas ações 

através do trabalho interdisciplinar e integrado entre a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) resultará na efetividade desse processo de 

trabalho e buscará garantir o acesso a uma assistência à saúde balizada pela promoção da 

autonomia, justiça e respeito à dignidade da pessoa. 

A finalidade da intervenção é compartilhar os conhecimentos adquiridos com todos 

os membros das equipes envolvidas para fomentar as discussões críticas direcionadas as 

práticas compartilhadas e as responsabilidades de cada um, dando respostas às demandas da 

população através do diálogo dos saberes. Além de, pactuar novas ofertas de trabalho e 

ampliar a linha do cuidado com outros pontos de atenção da rede, fortalecendo, assim, os 

vínculos profissionais para desenvolver com qualidade as linhas de cuidado na busca de 

resolução dos problemas clínicos e sanitários da população do território adstrito. 

Portanto, busca-se superar alguns desafios que se apresentam entre as equipes no 

cotidiano profissional, levando à reflexão e construção de novas estratégias, ao fortalecimento 

da comunicação e do trabalho multiprofissional.   
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