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a p r e s e n t a ç ã o 
 
 

Atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) pode nos trazer a possibilidade de 

vivenciar experiências riquíssimas na maneira de pensar o cuidado em saúde. 

Compartilho uma experiência de trabalho no SUS que me permitiu participar de 

uma proposta de qualificação dos serviços de saúde. Uma experiência que gerou 

contentamento e também muitas indagações na operacionalização da organização dos 

processos de trabalho cotidiano. 

Este produto dialoga com a dissertação e busca tocar situações do trabalho em 

saúde que nos geram questões e podem abrir reflexões para a gestão e para as equipes.      

Esta carta é destinada a todos que têm interesse em conhecer uma experiência 

desafiadora e também cheia de potência e a quem deseja promover reflexões acerca de 

possiblidades de trabalho em saúde pública, vamos lá!   
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Caros colegas, 

 

Tudo começou com a oportunidade que tive de trabalhar em um 

município de São Paulo entre 2010 e 2018, período que compreendeu 

uma gestão municipal (2009 – 2016) que investiu na reestruturação dos 

serviços de saúde que compunham a Rede de Atenção à Saúde (RAS) 

e em mudanças na lógica de produzir o cuidado. 

 

 

 

 

 

Você já ouviu falar? 

 
Bom, quando falo em “rede a quente” quero dizer que as 

necessidades dos usuários são mobilizadoras de conexão entre os diferentes 

profissionais e serviços para produzir projetos terapêuticos 

compartilhados. 

Houve neste município uma 
aposta em construir uma “rede 
a quente”. 



5 
 

Talvez seja mais comum ouvir que “os serviços precisam se 

conversar”! 

 

A RAS se constitui por arranjos organizativos de 

ações e serviços de saúde com diferentes 

configurações tecnológicas e assistenciais, que 

devem ser articulados de forma complementar, 

sendo fundamental o papel da Atenção Básica (AB) 

na coordenação do cuidado para atender as 

necessidades de saúde de um dado território. 

 
 

Como atuar na AB na perspectiva do cuidado integral a partir 

das singularidades dos sujeitos envolvidos no processo de cuidado?  

São inúmeras as experiências de organização de redes básicas 

de saúde que foram implementadas no Brasil com o intuito de estruturar 

o sistema de saúde, havendo o investimento, em particular a partir de 

1988, na ampliação do número de Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

e Centros de Saúde. 
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Realizou um intenso investimento na estruturação e 

qualificação da atenção à saúde com inúmeras estratégias que 

foram desde a realização de reformas prediais de serviços já 

existentes, ampliação do número de serviços, adequação do 

modelo assistencial da AB, adoção de uma Política de 

Educação Permanente (EP), implantação das equipes de 

apoiadores em rede, adesão à Residência Multiprofissional e 

Médica que transformou os serviços em rede de saúde escola, 

adesão ao Programa Mais Médicos (PMM), implantação de 

matriciamentos, entre outros. Processos bem interessantes 

para fortalecer a gestão dos processos de trabalho e de 

cuidado em rede, almejados nos serviços de saúde. 
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Adoraria conversar sobre cada uma dessas estratégias, mas 

direcionarei o foco para arranjos de matriciamentos propostos para a 

qualificação do trabalho dos médicos generalistas. 

E por que olhar para os médicos generalistas?  

Ah, certamente conseguirá puxar aí na memória equipes de 

Saúde da Família que trabalham de formas tão diferentes... Lembrou? 

Agora, como é o médico dessa equipe?  

 
Em minha experiência, percebia diferentes implicações do médico 
com o trabalho nos serviços de AB e que também exerciam forte 
influência sobre a equipe, que tendia a atuar a partir do tom que o 
médico imprimia ao trabalho.  
 

 

Deixo aqui essa reflexão...  
 

Antes de adentrar no tema do matriciamento, vale a pena contar 

em linhas gerais como o município constituiu a AB. 
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O município organizou a AB majoritariamente na lógica 

da Estratégia de Saúde da Família Ampliada (ESF Ampliada). 

Você conhece? 

 Nesse modelo assistencial, além da equipe mínima de 

ESF, o serviço conta com a presença de médicos de grandes 

áreas – pediatra, ginecologista clínica geral – que incluem o 

matriciamento dos generalistas na rotina de trabalho. Além 

disso, conta com equipes multiprofissionais e de Saúde Bucal 

nas UBS. 

Frente a essa composição, cada equipe se 

responsabiliza pelo acompanhamento de 6.000 a 8.000 

pessoas localizadas em uma área geográfica delimitada e 

devem atuar com ações de promoção à saúde, prevenção, 

recuperação e reabilitação de doenças, agravos mais 

frequentes e na manutenção da saúde dessa comunidade.  

Vale pontuar que a presença de pediatra, ginecologista 

e clínico geral não teve o intuito de centrar o cuidado em 

práticas especialistas, mas sim agregar as expertises desses 

profissionais à prática do médico generalista por meio dos 

matriciamentos, ampliando a resolutividade da AB. 
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Enfatizava-se a importância do médico generalista ter 

como foco de cuidado a família e seu contexto, integrar sua 

atuação clínica com a promoção da saúde, ter um olhar mais 

ampliado para o processo saúde-doença. 

Além da equipe ampliada, os generalistas contavam 

com o suporte de apoiadores da rede e também com o 

matriciamento de profissionais de outros serviços 

especializados, que integravam o Apoio Matricial, com o 

objetivo de contribuir para a ampliação da clínica. 

Uma composição bastante interessante e de complexa 

operacionalização que passou a provocar meu olhar para uma 

questão: como será que isto estava se refletindo na atuação 

desses médicos generalistas? 

Será que você está pensando “Por que olhar para a 

atuação desse profissional? 

A Gestão realizou uma aposta ao compor suas ESF 

Ampliadas convidando médicos de diferentes formações que já 

atuavam na rede para assumirem a função de generalista. Os 

profissionais que não aceitaram este convite eram então 

convidados a permanecer nas UBS como matriciadores. 

 Profissionais estes, em sua maioria, formados na 

lógica tradicional.  
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E aí me indagava: como esses médicos estavam atuando na 

lógica da ESF? Estavam dispostos a saírem de seus consultórios? 

Como os matriciamentos estavam de fato contribuindo para a qualificação 

do cuidado? Em que medida contribuíam para a transformação das 

práticas dos médicos generalistas?  

 

O matriciamento pode ser um importante dispositivo 

de formação em ato. Pode ser considerado um modo 

de produzir saúde entre profissionais ou equipes em 

um processo de construção compartilhada para 

qualificar suas ações.  

Podemos dizer que é um encontro. 

Encontro de diferentes profissionais que ocorre na 

discussão de um caso, no atendimento 

compartilhado, na visita domiciliar conjunta, na 

discussão para facilitação de um grupo de educação 

em saúde, na reflexão do perfil epidemiológico e 

estratégias de prevenção e promoção da saúde, na 

articulação da rede e das políticas públicas visando o 

cuidado aos usuários.  

É um importante espaço de educação permanente em 

ato, um espaço de troca e aprendizado para todos os 

envolvidos que experimentavam seus saberes em um 



11 
 

complexo contexto recheado de variáveis e têm 

potencial para fomentar uma reflexão crítica do fazer 

dos profissionais de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

E tudo isso requer uma organização do cotidiano para que esses 

momentos de fato ocorram.  

Já pensou em tudo que precisa estar organizado para que os 

encontros ocorram?  

Essa organização precisa contemplar disponibilização dos 

recursos necessários ao encontro, como agenda protegida para 

participação dos profissionais; organização dos casos a serem discutidos 

 

A gestão municipal propôs diversos desenhos de 

matriciamento, como encontros mensais entre generalista e 

médicos da Atenção Especializada (AE) para realização de 

atendimentos compartilhados de casos que a equipe da UBS 

estivesse com dificuldade de manejo; reuniões periódicas entre 

equipes de diferentes serviços para discussão de fluxos, de 

casos complexos e de Educação Permanente; utilização de 

tecnologias, como Skype com o intuito de facilitar o encontro 

entre os profissionais dos diversos serviços. 
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“Depois passaram a fazer 
pelo Skype mas a gente nunca 
teve esse tal desse Skype, e na 

verdade a gente não tem 
tempo pra esse tal de Skype e 

os próprios horários, por 
exemplo, o horário da 

pneumologista é no meu 
horário de almoço...” 

“aí eu sacrifico meu 
horário de almoço 

pra ver pacientes da 
pneumo...” 

ou atendidos de forma compartilhada; espaço adequando para realização 

das discussões ou atendimentos; acesso à tecnologias necessárias, dentre 

outros. 

Parece óbvio? Mas nem sempre há uma organização que 

viabiliza a participação dos profissionais. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vou te contar uma cena que vivenciei... 

A partir de uma reunião de equipe os agentes 
comunitários de saúde referiram estar preocupados com a condição 
de saúde respiratória das crianças do território, uma vez que se 
tratava de uma região de mata, úmida e era recorrente a procura da 
UBS para tratamento de doenças respiratórias naquele período. 
Lembro, enquanto gerente da unidade, de pactuar com os 
profissionais a participação de todos no matriciamento com o 
pneumologista, uma vez que a questão colocada pelos agentes 
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comunitários era de extrema relevância para o serviço. E assim 
fizemos, agendas protegidas para participação dos enfermeiros, 
médicos e agentes de saúde nesse encontro. Infelizmente a agenda de 
atividade dos médicos e enfermeiros junto à gestão [o chamado 
encontro de Educação Permanente] coincidiu com o encontro. 
Seguimos. Combinei com os agentes de saúde o momento com o 
pneumologista. E, para minha surpresa, quando o profissional chegou 
na unidade e soube que não seria possível a participação dos médicos 
e enfermeiros, informou a mim que não faria o matriciamento apenas 
com os ACS. Virou as costas e retirou-se da unidade. 

 
Como explicar aos ACS o que havia acontecido se nem eu 

mesma estava compreendendo aquela situação?!  

Nesse momento foi possível compreender que ainda que seja 

uma aposta de Gestão em proporcionar tais encontros, há que se 

considerar que o matriciamento ocorre a partir da micropolítica, portanto, 

está sujeito à disputas de várias ordens.  

Ali estão em jogo projetos, interesses e valores, mesmo que não 

de forma explícita. Parece conveniente dizer que é neste ponto que está o 

grande desafio de efetivação dessa estratégia, lidando, inclusive, com as 

tensões presentes no encontro e, pode-se afirmar que essas variáveis devem 

ser objeto de análise e intervenção quando se deseja promover mudanças 

com a participação ativa dos trabalhadores. 

O que isso quer dizer? 
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“...Com essa proposta 

conseguimos uma 

resolutividade muito maior 

do que se não tivesse.” 

 
“... atendi um paciente que procurou o 

serviço especializado de saúde mental e 

passou em consulta comigo chorando muito. 

Marcamos para ele a consulta compartilhada 

com psiquiatra e psicóloga e eu para 

acompanha-lo mais de perto e hoje está muito 

bem. Utiliza a medicação de forma adequada 

e estamos vendo a evolução da situação...”  

Não basta ser uma aposta de gestão. É necessário que os 

diferentes atores – generalista, matriciadores, gerentes e Gestores – 

assumam as responsabilidades que lhes cabem para efetivação da 

proposta. 

Como dizemos no dia a dia: os personagens envolvidos precisam 

“comprar a ideia”. 
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A minha aproximação dos processos de matriciamentos 

realizados na AB junto aos médicos generalistas, permitiu identificar que 

há trabalhadores que apresentam desejo e autonomia para produzir 

mudanças no modo de gerir e cuidar desde que haja disponibilidade para 

discutir práticas e possibilidades de cuidado a partir da ampliação da 

clínica que aumentam a resolutividade e minimizam os encaminhamentos e 

a peregrinação desnecessária do usuário pela rede de serviços.  

 

E falar em ampliar a clínica é falar de um cuidado 

que olha para além da doença, que inclui o sujeito 

em seu contexto e tem responsabilidade com a saúde 

individual e coletiva, sendo, consequentemente, 

mais cuidadosa e resolutiva, com impacto na vida 

dos usuários acompanhados. 

 

Podemos dizer que a proposta da ESF com o olhar do médico 

generalista e o matriciamento como proposta para a realização da 

Clínica Ampliada, têm tudo a ver!  

 

Autores destacam que ao longo de sua existência, a 

ESF tem mostrado que um outro jeito de fazer e 
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pensar saúde, é possível. Mas também é algo que 

não é simples quando pensamos em mudanças nas 

práticas profissionais. Equipes de Saúde da Família 

que tanto podem ser inventoras e autoras de 

experiências interessantes de cuidado quanto 

reproduzir práticas reducionistas.  

 

E sim, no cotidiano percebia diferentes envolvimentos dos 

médicos na prática cotidiana e também nos espaços de matriciamento.  

Você já vivenciou alguma experiência de matriciamento? Quer 

contar como foi? 

Qualificar o trabalho da AB para responder às necessidades de 

atenção à saúde e produzir cuidado, exige mudanças nas práticas dos 

profissionais. 

Há a necessidade de criação, sistematização e fortalecimento de 

espaços de diálogo entre profissionais, gerentes e gestores, para a 

consolidação de um modelo de assistência na AB que contempla em si a 

prática de matriciamento, com todos os desafios que carrega, e depende de 

um processo de construção de modos de se relacionar mais integrados que 

não cabe em documentos ou em encontros eventuais ou esporádicos, sendo 
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“Vejo que a Saúde da 

Família, pelo menos aqui no 

município, está alcançando 

bons resultados.”  
 

 

“avalio que os 

matriciamentos 

são positivos...” 

de extrema importância discutir os processos de trabalho e modelo 

assistencial, podendo assim vislumbrar uma AB mais resolutiva e uma 

rede de saúde que alcance melhor qualidade de cuidado norteado pelos 

princípios do SUS. 

E sabemos que o trabalho está gerando bons frutos quando 

escutamos bons feedbacks dos profissionais, como esse que ouvi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tudo isso, é tempo de organizar esse sistema. A lógica 

matricial vem como resposta possível. O desafio está em reconstruir ações 

institucionais, tendo os profissionais que apoiam ações de mudança, a 

função de cativar seus pares para uma situação de debate dos seus agires, 
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fazendo-os operar intervenções em si mesmos, ativando a produção de 

encontro e do cuidar singular. 

 

O esforço vale a pena! 
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BERTUSSI, D.C.; FEUERWERKER, L.C.M.; LOUVISON, M.C.P. A “regulação a quente” e 
a "atenção especialidade viva como dispositivos de compartilhamento do cuidado em saúde. 
In: MERHY, E.E. et al. (Eds.). Avaliação compartilhada do cuidado em saúde: 
surpreendendo o instituído nas redes. Rio de Janeiro: Hexis, 2016, p. 357–360. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva.  Guia 
prático de matriciamento em saúde mental. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 236 p. 
 
CAMPOS, G.W.S. et al. A aplicação da metodologia Paideia no apoio institucional, no apoio 
matricial e na clínica ampliada. Interface, Botucatu, v.18, n.1, p.983-995, 2014. 
 
CAMPOS, G.W.S; DOMITTI, A.C. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia 
para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.23, 
n.2, p. 399-407, fev, 2007. 
 
CHIORO DOS REIS, A. A.; BERTUSSI, D. C.; FUENTES, I. C. P. A Gestão do Cuidado na 
Rede de Saúde em São Bernardo do Campo: enfrentando desafios e tecendo novos arranjos. 
In: SOUSA, M. F; FRANCO, M. S.; MENDONÇA, A. V. Saúde da Família nos Municípios 
Brasileiros: os reflexos dos 20 nos no espelho do futuro. Campinas, SP: Saberes, 2014. 
 
CUNHA, G.T. A construção da clínica ampliada na Atenção Básica. 3ª ed. São Paulo: 
Hucitec, 2010. 
 
FIGUEIREDO, M.D; CAMPOS, R.O. Saúde Mental e Atenção Básica à Saúde: o Apoio 
Matricial na construção de uma rede multicêntrica. Saúde Debate, v. 32, n.79, p.143-149, 
2009. 
 
FREDERICO, D. F. Educação Permanente Promovida Pelo Nasf Junto a Esf: uma 
Possibilidade de Ampliar a Reflexão acerca do Cuidado em Saúde. In: Anais do Congresso 
Internacional de Humanidades & Humanização em Saúde . Blucher Medical Proceedings, 
v.1, n.2, São Paulo: Editora Blucher, 2014.  
 
SCHATSCHINEIDER, V.B. O matriciamento e a perspectiva dos profissionais de uma 
estratégia de saúde da família. Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito 
parcial para a obtenção do título de bacharel em Enfermagem. UFRGS, Porto Alegre, 2012. 
 
SOUSA, M.F.; FRANCO, M.S., MENDONÇA, A.V.M. (orgs.) Saúde da família nos 
municípios brasileiros: os reflexos dos 20 anos no espelho do futuro. Campinas: Saberes 
Editora; 2014.  


