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Estruturação do processo de trabalho
do NASF-AB: Alguns instrumentos 
para o apoio matricial

Para organizar o processo de trabalho do NASF-AB, além das considerações sobre a própria agenda de 
atividades já levantadas neste minicurso, outros mecanismos ou ferramentas podem ser acessados. 
Algumas delas já devem ser de seu conhecimento, como a clínica ampliada, o projeto terapêutico e o  
intervenções no território, apresentados e recomendados no Caderno de Atenção Básica (CAB) do NASF-
AB nº 27 (BRASIL, 2009).

A clínica ampliada, o PTS e o PST propõem a qualificação das práticas de saúde na ABS/APS, englobando desde o 

planejamento, a programação e a execução até a avaliação das ações realizadas. Para conhecer um pouco mais sobre 

clínica ampliada, acesse os materiais indicados no Saiba Mais:

Como exemplo de atuação integrada entre NASF-AB e eSF/eAB com base nessa diretriz, imagine a 
realização de uma reunião para discussão de casos entre uma eSF/eAB e profissionais do NASF-AB 
(psicólogo, nutricionista, farmacêutico, profissional de educação física e assistente social) em que seja 
debatida a seguinte situação:

1. Clique aqui para saber como formular um Projeto Terapêutico Singular, acessando o material da 

UNA-SUS/UFSC (páginas 19 a 33) de autoria de Miranda, Coelho e Moré (2012) 

2. Clique aqui para saber como formular um Projeto de Saúde no Território, acessando o material 

da UNA-SUS/UFSC (páginas 41 a 50) de autoria de Verdi, Freitas e Souza (2012).

3. Outras ferramentas para o trabalho integrado entre NASF-AB e equipes vinculadas foram 

elencadas no novo CAB do NASF-AB nº 39 (páginas 71 a 75), como o genograma e o ecomapa.

Clique Aqui

- Mas como podemos decidir quais ferramentas utilizar ou quais ações desenvolver? 

Para essa definição, precisamos relembrar que, tendo como foco os usuários do 

SUS, são as suas necessidades ou as necessidades das comunidades atendidas que 

devem subsidiar essa decisão, além de considerar as possibilidades de atuação das 

equipes NASF-AB e eSF/eAB envolvidas com a produção do cuidado.

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwijtKKvgrHUAhVGHpAKHUB9AC8QFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fares.unasus.gov.br%2Facervo%2Fbitstream%2Fhandle%2FARES%2F1089%2FPDF%2520-%2520Livro%2520do%2520Curso.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNE668PmYzYNZJLo6ahRaxwv-FOGuw&sig2=I24aM3bLSpVPPbkSUHNx0w&cad=rja
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiokP3EgrHUAhUCgJAKHf5KCA8QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fares.unasus.gov.br%2Facervo%2Fbitstream%2Fhandle%2FARES%2F1090%2FPDF%2520-%2520Livro%2520do%2520Curso.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNG89vVdpsasPwSBVxgm-np0NP1N-Q&sig2=ozS1iJz0SkbNwFmAguy4hQ&cad=rja
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_39.pdf
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O Agente Comunitário de Saúde Luiz relata à 
equipe que esteve na casa de Mario na última 
semana e que se preocupou com o fato de que 
ele se queixava cada vez mais de desânimo 
e aumento rápido de peso, solicitando uma 

intervenção à equipe.

A médica de família - Ana -  descreve o quadro clínico 
do usuário, que é portador de hipertensão arterial severa 

descontrolada e obesidade grau II. Relata que recebe Mario no acolhimento da UBS 
com frequência, sempre orientando o correto uso de suas medicações (uma vez 

que já foi identificado através do controle de dispensação de medicamentos 
da UBS que o usuário não costuma retirá-los na quantidade prescrita, sendo 
comum a “sobra” de comprimidos de um mês para o outro) e reforçando 
a necessidade de redução de peso, para o qual ele não se mostra muito 
motivado. Para a médica, Mario não está preocupado com esses problemas, 

com recorrência solicita encaminhamento para afastamento do emprego 
(perícia), em decorrência de dor lombar.

Luiz coloca que, além disso, Mario sente cansaço 
excessivo, falta de ar, e que o próprio excesso de peso dificulta que continue 
trabalhando como auxiliar de pedreiro. Descreve também que sua situação 
familiar é um tanto conflituosa (mora com uma filha de 15 anos, um filho de 
22 anos usuário de álcool e com a esposa, com quem tem brigas constantes) 
e que a família apresenta baixa renda, atualmente recebendo benefícios 
sociais para sobrevivência.

A enfermeira Clarice refere que a equipe não tem mais recursos para agir nesse caso, 
pois já houve tentativas de todas as formas para melhorar os níveis pressóricos 

de Mario, sem sucesso, e solicita à nutricionista do NASF-AB que o atenda, 
fornecendo orientações para redução de peso e do consumo de sódio. A 
equipe do NASF-AB propõe, então, continuar a discussão do caso a partir 
da elaboração do genograma e do ecomapa de Mario. Com base nesses 

instrumentos, identifica-se que o usuário possui dois irmãos e uma irmã 
que moram na comunidade e com quem tem boa relação, - apesar de não 

se verem com frequência - histórico familiar de excesso de peso e problemas 
cardiovasculares e, além dos vínculos conflituosos com o filho e a esposa, 
vínculos positivos e fortes com a filha, com a igreja católica local e com João, 

frequentador assíduo do grupo de caminhada da UBS.
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Partindo desse diagnóstico inicial, a nutricionista Mariana sugere a elaboração de um PTS (Veja um 
exemplo de como poderia ser descrito o PTS em questão no ANEXO 1). A equipe pensa, então, em 
propostas de ações para serem discutidas com o usuário:

- Iniciar o acompanhamento por aquele considerado o 
principal problema para o usuário atualmente, sua 

condição financeira e de trabalho. O assistente 
social - Carlos - e o ACS Luiz agendariam uma 
visita domiciliar em conjunto para levantar 
informações sobre a escolaridade do usuário 

e outras áreas de interesse para atuação 
profissional. Além disso, Carlos sugere que a equipe 

realize contato com o Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e a escola para jovens e adultos do bairro, identificando cursos 
de formação e/ou profissionalizantes que poderiam ser oferecidos para a 

família, com o objetivo de aumentar sua renda em médio e longo prazo. Sugere, também, contato 
com os irmãos do usuário e com a igreja da comunidade para levantar possibilidades de doações de 
alimentos ou outros tipos de auxílio à família em curto prazo. A enfermeira Clarice ficaria responsável 
pelos contatos;

Veja na figura abaixo como poderiam ser representados o genograma e o ecomapa nesse caso.
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- Simultaneamente às ações sugeridas pelo assistente social, a médica Ana 
reavaliaria o caso através de um atendimento individual para avaliar a 

necessidade de encaminhamento do usuário ao serviço de fisioterapia 
do município para tratamento da disfunção e da dor na coluna lombar 
referidos pelo mesmo;

-  O segundo  ponto  debatido  referiu-se à 
situação familiar conflituosa identificada, sendo 

sugerida a realização de um atendimento psicológico 
familiar. A psicóloga Daniela ficaria responsável por realizar a intervenção;  

- Em seguida, foram discutidas estratégias para 
melhorar adesão ao tratamento medicamentoso. 

O farmacêutico Bruno sugeriu um atendimento 
conjunto com a médica Ana (que seria realizado 
no mesmo dia em que fosse avaliada a necessidade 
de encaminhamento à fisioterapia), aproveitando o espaço para conhecer e 

iniciar seu vínculo com o usuário. Após esse primeiro contato, o farmacêutico 
agendaria dias específicos para a dispensação dos medicamentos a Mario, 
acompanhando mais sistematicamente sua adesão;

- Outra sugestão levantada foi a participação do 
usuário no grupo de caminhada desenvolvido na UBS. Como estratégia 
para isso, foi sugerido que João, amigo de Mario e frequentador do grupo, 
fizesse o convite, uma vez que já possuem vínculo afetivo bem estabelecido, 
o que poderia incentivar sua participação;

- Por fim, a nutricionista Mariana se colocou à 
disposição para realização de atendimentos 

individuais do usuário ou para convidá-lo a 
participar do grupo de alimentação saudável da UBS. A equipe acordou 
que esse seria um passo mais adiante do PTS, visto que o usuário 
apresentava resistência às mudanças alimentares sugeridas. Pactuou-

se, então, caso necessário, sugerir essa intervenção na medida em que as 
demais ações fossem sendo realizadas.

Após o levantamento de possibilidades de ações e a definição de metas, 
prazos e responsáveis por cada uma delas, foi decidido que a médica Ana seria a profissional de 
referência para o usuário e sua família no PTS em questão, uma vez que é a profissional que tem 
melhor vínculo com os mesmos. Como ação inicial, agendou-se uma visita domiciliar para discussão 
e pactuação sobre o PTS com o usuário, que não sugeriu alterações nas ações propostas. Nos meses 
seguintes, as ações foram desenvolvidas e ao mesmo tempo debatidas nos momentos de discussão de 
casos entre NASF-AB e SF, sofrendo constantes reavaliações conforme o andamento do PTS elaborado 
e os resultados alcançados.
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Esse é apenas um exemplo de como podem ser pensadas as ações de 
maneira conjunta e colaborativa entre eSF/eAB e NASF-AB. Em sua 
prática, tente identificar outras possibilidades de arranjos que podem 
ser desenvolvidas a partir de situações vivenciadas, que podem ser 

individuais, familiares ou comunitárias.

Tomemos como outro exemplo a identificação de alta prevalência de depressão em idosos em uma 
comunidade. Esses idosos poderiam ser encaminhados ao psicólogo para atendimento individual ou 
ao grupo específico de psicologia ou, ainda, os profissionais da eSF/eAB em conjunto com o NASF-AB 
poderiam desenvolver ou buscar parcerias com diferentes setores da sociedade para oferta de atividades 
de convivência a esse público, como trabalhos manuais, prática de atividade física, lazer, aulas de dança, 
música ou canto, etc.

É importante colocar que ambas as ações podem ser válidas e sua pertinência deve ser avaliada segundo 
a realidade local e os resultados que se pretende alcançar. Na situação relatada, sendo um diagnóstico 
comunitário, possivelmente o psicólogo não teria disponibilidade de atender todos os idosos identificados 
com depressão e, dessa forma, a proposta do grupo poderia trazer melhores resultados à comunidade, 
além de promover o trabalho conjunto entre as equipes envolvidas.

Todas essas pactuações realizadas podem ser guiadas e acompanhadas através de diferentes mecanismos 
de organização para registro e devolutiva do que foi realizado nas reuniões de matriciamento. São alguns 
exemplos desses mecanismos os roteiros semiestruturados para discussão de casos (que buscam qualificar 
essa ação para além do repasse de casos), as listas de acompanhamento de casos compartilhados e as 
planilhas de monitoramento de solicitação de apoio. Veja a seguir algumas possibilidades de desenhos 
desses instrumentos:

1) ROTEIROS PARA DISCUSSÃO DE CASOS:

As discussões de casos entre profissionais do NASF-AB e eSF/eAB podem ser consideradas extremamente 
importantes para o aumento da resolubilidade desse nível de atenção, para a organização de fluxos entre 
os diferentes profissionais e serviços que constituem o SUS, qualificando o acesso dos usuários, e para a 
Educação Permanente das eSF/eAB. Servem também para promover a coordenação do cuidado por essa 
equipe, possibilitando pactuações e repactuações permanentemente entre os diferentes profissionais 
envolvidos com o cuidado na ABS/APS.

O Guia de Matriciamento em Saúde Mental (Clique aqui) sugere que todo o profissional que faz 
matriciamento considere um roteiro para discussão de casos clínicos com as equipes matriciadas 
(CHIAVERINI et. al., 2011). Nessa proposta, o roteiro sugerido sofreu adaptações (Veja o exemplo de um 
roteiro preenchido no ANEXO 2), estando disposto a seguir:

A) Motivo do matriciamento;

B) Informações sobre a pessoa, a família e o ambiente, incluindo configuração familiar (sugere-se o uso 
do genograma e do ecomapa), vida social (participação em grupos, em instituições e rede de apoio 
social) e situação econômica;
C) Problema apresentado no atendimento (na visão da pessoa ou família, opiniões de outros e da equipe 

http://200.18.45.28/sites/residencia/images/Materiais/manual_matriciamento%20sade%20mental.pdf
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Solicitar à equipe um resumo do histórico (o que está acontecendo? Qual o problema ou 
necessidade?) e das estratégias e ações já desenvolvidas (o que já foi feito na tentativa de resolver 
o problema?);

Questionar à equipe o que mais poderia ser feito no caso em questão (o que mais se pensa em 
fazer?);

Colocar novas possibilidades de ações para o cuidado a partir do olhar específico das categorias 
profissionais do NASF-AB (como atendimentos específicos dos profissionais do NASF-AB, 
atendimentos realizados pela própria eSF/eAB após discussão de caso com o NASF-AB, atendimentos 
conjuntos entre um profissional do NASF-AB e um profissional da eSF/eAB, visitas domiciliares, 
encaminhamento para grupos, reuniões na comunidade, ações intersetoriais, etc.);

Definir com a equipe de SF as ações que serão desenvolvidas (que ações desenvolveremos? Quem 
ficará responsável? O que será necessário? Qual o nosso prazo?);

Aproveitar o momento para discutir questões gerais sobre a problemática do caso em questão 
(sempre que você vir isso, considere ou observe ou experimente...), buscando aumentar a 
capacidade da eSF/eAB para lidar com a situação levantada.

Além desses dois exemplos de roteiros de discussão de casos (Anexos 2 e 3), podemos ainda pensar 
que a proposta de elaboração de Projetos Terapêuticos Singulares pode se configurar em uma espécie 
de roteiro para discussões de caso na medida em que trabalha com quatro momentos (BRASIL, 2014):

• Diagnóstico;
• Definição de metas;
• Divisão de responsabilidades;
• Reavaliação.

que realiza o acompanhamento) e sua história (fator desencadeante, manifestações sintomáticas, 
evolução);

D) Estratégias e ações já desenvolvidas pela eSF/eAB na oferta de cuidado e pelo próprio usuário;

E) Resultados já alcançados e não alcançados, mas esperados, pela equipe e usuário/família;

F) Definição do plano terapêutico de maneira conjunta entre NASF-AB e eSF/eAB.

Além desse roteiro, sugere-se também a utilização de outro, mais simplificado (Veja o exemplo de um 
roteiro preenchido no ANEXO 3), a fim de facilitar a organização da discussão de casos entre NASF-AB 
e eSF/eAB:
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2) LISTAS DE ACOMPANHAMENTO DE CASOS COMPARTILHADOS:

Outra questão que pode ser abordada nas reuniões de matriciamento é o gerenciamento conjunto de 
casos entre NASF-AB e eSF/eAB, que pode ser realizado através da elaboração e utilização de listas de 
acompanhamento de casos compartilhados. Para isso, as listas devem estar disponíveis para todos os 
profissionais envolvidos, promovendo comunicação sobre usuários acompanhados pelo NASF-AB após 
pactuação com as eSF/eAB, com a possibilidade de aprofundamento das informações sobre as ações 
realizadas através da consulta ao prontuário dos usuários atendidos. Portanto, constituem-se como um 
instrumento facilitador para identificação dos casos em acompanhamento compartilhado com o NASF-
AB, fornecendo mais subsídios para planejar, organizar, monitorar resultados e coordenar as ações de 
cuidado. Para sua utilização, sugere-se:

 Elaborar a lista de acompanhamento compartilhado de casos por eSF/eAB vinculadas;

Elaborar a lista a partir dos nomes dos usuários acompanhados ao invés de listas por 
profissionais do NASF-AB (portanto, usuário-centradas e não profissionais-centradas);

Disponibilizar a lista em todos os consultórios da UBS, por exemplo, através de compartilhamento 
em rede no caso de unidades informatizadas (sugere-se disponibilizar a cada eSF/eAB apenas a 
lista de usuários sob sua responsabilidade sanitária);

Orientar que todos os profissionais do NASF-AB registrem as ações realizadas (de forma sintética, 
pois o aprofundamento das informações poderá ser realizado com acesso ao prontuário) 
– lembrando, sempre, de resguardar informações sigilosas e manter um registro ético das 
informações compartilhadas;

Definir um profissional da eSF/eAB para gerenciamento da lista (profissional responsável por 
incentivar os demais a registrarem suas ações e por identificar situações que devam ser levadas 
para discussão de casos);

Definir como responsabilidade dos profissionais do NASF-AB também a identificação de situações 
que devam ser levadas para discussão de casos, mesmo que não trazidas pelo profissional que 
gerencia a lista (Veja um exemplo de lista de gerenciamento conjunto dos casos no ANEXO 4).
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3) PLANILHAS DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE APOIO:

Além das listas de acompanhamento de casos compartilhados construídas por NASF-AB e eSF/eAB, 
cada profissional pode organizar planilhas para o monitoramento das solicitações de apoio realizadas 
pelas eSF/eAB (Veja um exemplo de lista de monitoramento das solicitações de apoio no ANEXO 5), 
constando minimamente:

• Data da solicitação de apoio (ou da discussão de caso);
• Nome completo do usuário e data de nascimento ou número do Cartão Nacional de Saúde;
• Contato do usuário;
• Motivo do matriciamento;
• Ação realizada.

Tais planilhas devem ser preenchidas pelo profissional do NASF-AB a partir das discussões de caso 
realizadas com as eSF/eAB e servir para o monitoramento dos casos acompanhados.

Além disso, permite monitorar os principais tipos de situações em que é solicitado o apoio, podendo 
subsidiar ações de Educação Permanente direcionadas às próprias eSF/eAB, e o tempo entre a solicitação 
e oferta do apoio pelo NASF-AB. Nesse caso, recomenda-se que sejam organizadas por eSF/eAB vinculada, 
facilitando a obtenção de dados referentes aos usuários sob sua responsabilidade sanitária nos momentos 
de discussão de caso com o profissional de apoio.

Por fim, reforçamos que as reuniões de matriciamento são os espaços privilegiados para a realização 
de pactuações entre NASF-AB e eSF/eAB vinculadas, incluindo a ocorrência de discussões de 
caso. Ou seja, é prioritariamente nesses momentos em que são problematizadas as situações, 
determinadas as propostas de intervenção e realizadas reavaliações posteriormente, justificando-
se a importância de que todos os profissionais do NASF-AB realizem encontros regulares com todas 
as equipes vinculadas.


