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RESUMO 

 

FERNANDES, FERNANDA DAU. (IN)VENTANDO MULTIPLICIDADES: A FUNÇÃO APOIO 

ENQUANTO DISPOSITIVO DE PRODUÇÃO DE SAÚDE NO SUS. 2012. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Aprimoramento Multiprofissional e Especialização em Saúde Coletiva) 

– Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

O presente trabalho tem por intuito discutir a função apoio como um dispositivo capaz de 

potencializar os processos de trabalho em saúde no SUS. Buscamos apontar as diversas 

iniciativas para o fortalecimento e consolidação do SUS, desde os esforços jurídico-

institucionais, como as Normas Operacionais Básicas (NOB´S), Normas Operacionais de 

Assistência à Saúde (NOAS), o Pacto pela Saúde, a Emenda Constitucional n° 29, até 

reorientação do modelo assistencial – na década de 90 – voltada para a atenção primária 

com o Programa de Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS).  É nesse contexto, que uma série de novos esforços emerge com potência 

para a reformulação e qualificação da gestão e da assistência, como a Política Nacional de 

Humanização (PNH) em 2003, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) em 2008 e 

o Apoio Integrado em 2011. A noção de apoio, que aqui defendemos, diz respeito às 

possibilidades de ampliação da potência de ação dos coletivos. Buscamos, portanto, 

cartografar os espaços em que a função apoio se faz presente, como o apoio matricial, o 

apoio institucional, apoio à gestão, o apoio integrado. Nesses espaços, o apoio surge como 

força instituinte, capaz de potencializar os coletivos, inovar as práticas, incentivar e 

impulsionar a autonomia dos sujeitos. Ao longo desse trabalho chegamos à conclusão de 

que no campo da Saúde, pensar sobre o apoio é, pensar sobre o SUS, suas conexões, seus 

nós e laços, sobre a organização do trabalho, da clínica e da gestão. Tudo isso está 

intrinsecamente relacionado com o conceito de saúde, de cuidado e de SUS que ousamos 

construir. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Função Apoio, Sistema Único de Saúde (SUS), Saúde Pública, 

Trabalho em Saúde. 
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1. Introdução 

O SUS – Sistema Único de Saúde – durante seus vinte e dois anos de 

constituição tem conquistado muitas batalhas, perdido outras, no entanto, há ainda 

muitos desafios e lutas pela frente. Seu processo de construção se inicia nos fins 

dos anos setenta, em que movimentos sociais mostram-se insatisfeitos pelos rumos 

que o regime militar colocava para país. As crises econômicas e políticas 

desestabilizavam a própria base do governo, o rombo previdenciário e o estado 

precário da saúde deixavam indignados tanto os trabalhadores, como aqueles 

excluídos do sistema previdenciário, cujo acesso era insuficiente às ações de saúde. 

Esse modelo assistencial pré-SUS, constituído segundo a lógica do INAMPS, não foi 

capaz de modificar sua amplitude assistencial, nem de melhorar a sua eficácia 

sanitária (BRASIL, 2006).  

Em meio a essa efervescência política, social e econômica, inicia-se o 

processo de luta pela reformulação dos moldes de atenção à Saúde então vigente.  

 

Até a inauguração do SUS, a expansão do acesso ao cuidado 
médico-sanitário no Brasil vinha ocorrendo sem que se invocasse 
qualquer forma de socialização da atenção. O Estado, por meio da 
Previdência Social – institutos por categoria profissional, depois 
unificados no MS/ INAMPS –, servia como um grande seguro estatal, 
que mais dinamizava o mercado da saúde do que o substituía. A 
lógica da compra de serviços a consultórios, hospitais privados e 
filantrópicos baseava-se na contabilidade de procedimentos 
realizados, funcionando o Estado como intermediário entre 
prestadores privados e o consumidor. Observava-se a preservação 
da centralidade da remuneração por procedimento diagnóstico ou 
terapêutico presente na racionalidade do modelo liberal. Apesar da 
intermediação do Estado, conservou-se, naquele modelo, o estímulo 
econômico à produção de atos sanitários (CAMPOS, 2011, p.1868). 
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Apesar dos arranjos políticos e dos jogos de interesses que 

contextualizaram o período de redemocratização do país, a   

 

 [...] Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, 
com o tema Saúde e Democracia, e estruturou-se nas universidades, 
no movimento sindical, em experiências regionais de organização de 
serviços. Esse movimento social consolidou-se na 8ª Conferência 
Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela primeira vez, mais de 
cinco mil representantes de todos os segmentos da sociedade civil 
discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. O resultado foi 
garantir na Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é 
um direito do cidadão e um dever do Estado (AROUCA, 1998). 

 

Com a aprovação da Constituição Federal em 1988, fica determinado: 

 

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 
(BRASIL, 1988, art. 196). 

 

 

A partir de então, incorporou-se mudanças efetivas no papel do Estado, 

possibilitando novas relações entre as diferentes esferas de governo, entre 

diferentes atores, e assim, se originou o Sistema Único de Saúde (SUS). 

A lei 8080/90 tem por intuito dispor sobre as condições para a promoção, 

proteção, a organização e o financiamento dos serviços que abrange o SUS, além 

de abordar outras questões. Nessa lei se legitimam os princípios e diretrizes do 

SUS, que contemplam principalmente, a universalidade, a integralidade, a equidade, 

a descentralização político-administrativa, a regionalização e hierarquização dos 

serviços e a participação da comunidade.  
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Em meio ao processo de reformulação da política de saúde no país, 

movimentos surgiram contra a concepção de saúde socialista defendida pela 

Reforma Sanitária. Porém, seguindo a semelhança de outros países com a mesma 

proposta socialista, como Canadá e Inglaterra, algumas negociações com esses 

grupos neoliberais foram realizadas para o sucesso do sistema. Nesses países, por 

exemplo, a atenção primária “foi organizada de maneira a compor com o interesse e 

a tradição dos médicos” (CAMPOS, 2007, p.1870), onde os consultórios eram 

credenciados e deveriam atender uma clientela, que poderia escolher dentre os 

profissionais habilitados, bem como desenhar seu percurso no sistema. Ao contrário, 

o Brasil optou por organizar a atenção primária de acordo com o Programa de 

Saúde da Família que vinculam familiares a uma equipe de saúde do território, com 

a rigidez da vigilância sanitária, ao passo que a rede especializada e hospitalar foi 

concedida aos interesses privados e à corporação médica. Tal processo é visto hoje 

quando observamos o mesmo sistema de compra de serviços/leitos por parte do 

governo do período pré-SUS, além da fragmentação da rede de saúde quando 

buscamos avaliar a relação entre atenção básica e níveis de maior complexidade. 

Não pretendemos aqui introduzir um problema a respeito da constituição do 

SUS, mas construir um pano de fundo que dê conta de nortear a perspectiva que 

estamos defendendo. Desse modo, buscamos trazer à tona apontamentos sobre 

como o SUS que hoje temos, é fruto de um processo de lutas populares que 

buscavam assistência à saúde para aqueles que eram excluídos do sistema 

INAMPS [sem emprego ou sem carteira assinada], enquanto a sociedade era 

fortemente estimulada a fazer parte de uma lógica de vida cada vez mais neoliberal. 

Esse paradoxo, acreditamos ser um entrave importante para o desenvolvimento do 

SUS: uma política de saúde socialista em tempos de neoliberalismo, ou a 
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construção de uma ideia de saúde, de um sistema que prioriza a atenção primária 

como porta de entrada, a prevenção, a promoção de saúde, a universalidade do 

acesso, a integralidade da atenção, em uma sociedade que busca a saúde como 

bem de consumo, num modelo curativo e imediatista.  

Nesse contexto nos deparamos que apesar dos grandes avanços 

alcançados no final dos anos 80, com a nova constituição e o SUS como política 

pública de saúde, são ainda necessários inúmeros esforços sociais e políticos que 

busquem efetivar a consolidação do sistema, além de impulsioná-lo a sair do papel. 

A seguir citaremos alguns desses esforços: 

 As Normas Operacionais Básicas (NOB´S) de 1991, 1993 e 1996 surgiram 

como resultado das avaliações das Conferências de Saúde com o intuito de 

operacionalizar as ações do SUS. Dessa forma, as NOB´S têm como 

principal objetivo regular o processo de descentralização, definindo melhor as 

responsabilidades de cada esfera de governo, além de buscar estabelecer 

critérios para alocação de recursos e promoverem a integração da rede nos 

níveis municipais.  

 As Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS 01/2002) são 

concebidas diante da constatação de que municípios habilitados não 

garantiam a qualidade e efetividade dos serviços com os quais se 

comprometeram a partir da NOB 01/96. Desse modo, procura-se definir mais 

uma vez as responsabilidades dos governos, a integração dos sistemas e 

novos critérios para a alocação de recursos. As NOAS definem a Gestão 

Plena da Assistência Básica Ampliada (GPAB-A), a Regionalização, a 

criação de Agendas de Saúde, de Planos de Saúde, dos Quadros de Metas, 
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os Relatórios de Gestão, o Plano Diretor de Regionalização (PDR), entre 

outros instrumentos de gestão. 

 A Portaria 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006, mais conhecida por Pacto 

pela Saúde, é mais uma tentativa de consolidação do SUS. A Portaria se 

subdivide em três modalidades: 

 O Pacto pela Vida que reforça o modelo de gestão por 

resultados, uma vez que estabelece prioridades para a 

melhora da situação de saúde da população brasileira. 

Dentre essas prioridades podemos citar a Saúde do Idoso, a 

redução da mortalidade por Câncer do Colo de Útero e de 

Mama, a diminuição da Mortalidade Infantil e Materna, o 

fortalecimento de respostas do sistema diante de doenças 

emergentes e endemias, como Dengue, Hanseníase, 

Tuberculose, Malária e Influenza. Busca elaborar e implantar 

a Política Nacional de Promoção da Saúde e, por fim 

consolidar e qualificar a Atenção Básica à Saúde, tendo o 

Programa de Saúde da Família como modelo de 

reorganização da atenção. 

 O Pacto em Defesa do SUS que tem como base a 

Repolitização da Saúde nos moldes da Reforma Sanitária, a 

Promoção da Cidadania, fortalecendo o Controle Social no 

SUS e a Garantia de Financiamento para as ações e serviços 

do sistema. 

 O Pacto de Gestão do SUS que busca definir as 

responsabilidades sanitárias de cada instância gestora 
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(municipal, estadual e federal), de acordo com as diretrizes 

de Descentralização, Regulação, Regionalização, 

Participação e Controle Social, Financiamento, Programação 

Pactuada Integrada (PPI) e Gestão do Trabalho e Educação 

em Saúde. 

 

Dentre essas diversas iniciativas de fortalecimento e consolidação do SUS, 

há ainda inúmeros desafios a serem enfrentados, como as barreiras de gestão em 

que as decisões são, predominantemente, tomadas em um plano vertical, de um 

modo hierarquizado e pouco flexível, refletindo a distância do poder com as 

necessidades de saúde da população. A questão do financiamento, que deveria ser 

melhorada com a regulamentação da Emenda Constitucional n°29/ 2000 (EC n°29) 

sofreu uma grave derrota ao ser sancionado pela atual presidente por meio da Lei 

Complementar n° 141 de 13 de janeiro de 2012. O texto aprovado fixa apenas as 

taxas de 12% e 15% para estados e municípios, respectivamente, não modificando a 

contribuição da União, que continua destinando à saúde o valor aplicado no ano 

anterior, “acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal 

do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual” 

(BRASIL, 2012).   O intuito da EC n°29 era garantir os recursos mínimos de cada 

nível de gestão para o financiamento das ações e serviços do SUS. Porém, em mais 

de uma década desde sua criação, a emenda não alcançou os resultados 

esperados, causando uma série de atrasos que mantém o subfinanciamento do 

sistema.  
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Com a pretensão de melhor compreender em quais contextos as medidas 

acima foram construídas, é interessante retomar nossa breve retrospectiva do 

campo das políticas no Brasil.  

A partir da redemocratização, da elaboração da nova Constituição e do SUS, 

o pensamento de muitos era que aqueles ideais ali constituídos seriam colocados 

em prática e os interesses da população seriam defendidos. Entretanto, o primeiro 

governo eleito demonstrou uma clara opção de gestão rumo ao Neoliberalismo. 

 

A Reforma do Estado ou Contra-Reforma é outra estratégia e parte 
do suposto de que o Estado desviou-se de suas funções básicas ao 
ampliar sua presença no setor produtivo, colocando em cheque o 
modelo econômico vigente. O seu Plano Diretor considera que há o 
esgotamento da estratégia estatizante e a necessidade de superação 
de um estilo de administração pública burocrática, a favor de um 
modelo gerencial que tem como principais características a 
descentralização, a eficiência, o controle dos resultados, a redução 
dos custos e a produtividade. O Estado deve deixar de ser o 
responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social para se 
tornar o promotor e regulador, transferindo para o setor privado as 
atividades que antes eram suas. O referido Plano propôs como 
principal inovação a criação de uma esfera pública não estatal que, 
embora exercendo funções públicas, devem fazê–lo obedecendo às 
leis do mercado (PEREIRA, 1995 apud BRAVO, 2006, p.13). 

 

A política neoliberal adotada na década de 90, junto com a Política de Ajuste 

neoliberal1, deixa clara a sua posição de aliar a saúde com as demandas do 

mercado capitalista.  Desse modo, o Estado tem como tarefa garantir um mínimo 

àqueles que não podem pagar e deixando o setor privado para aqueles que têm 

acesso a bens e serviços. Tem como principais propostas atender às populações 

vulneráveis através do pacote básico para a saúde, ampliar a privatização, estimular 

a adesão ao seguro privado, descentralizar os serviços ao nível local, além da 

                                                           
1
  A Política de Ajuste, segundo Bravo (2006), tem como principais tendências a 

racionalização da oferta a partir da contenção dos gastos, além da descentralização que 
busca isentar de responsabilidade o poder central. 
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eliminação de vínculo de fonte com relação ao financiamento (BRAVO, 2006, p.15).  

Esse ideário retoma a visão mercantilizada de saúde do período militar, descartando 

todas as lutas do povo para o direito de uma saúde universal, com equidade e 

integralidade. 

 

A proposta de Política de Saúde construída na década de 1980 tem 
sido desconstruída. A Saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-
se as parcerias com a sociedade civil, responsabilizando a mesma 
para assumir os custos da crise. A refilantropização é uma de suas 
manifestações com a utilização de agentes comunitários e 
cuidadores para realizarem atividades profissionais, com o objetivo 
de reduzir os custos (BRAVO, 2006, p.14). 

 

Nesse mesmo contexto, vemos a partir dos anos 90, a atenção primária em 

saúde (APS) surgir como uma estratégia de atenção, que prioriza a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos e um cuidado integral e longitudinal. 

Para tanto, no campo das políticas públicas brasileiras, a atenção primária começa a 

ganhar destaque em 1991 com Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) e em 1994 com a criação do Programa de Saúde da Família (PSF). Em 

1996 há uma nova tentativa em firmar a APS como porta de entrada do SUS, com a 

criação da NOB 96, que busca reorganizar o modelo assistencial, redefinindo as 

responsabilidades dos entes federativos, bem como aumentar o percentual dos 

recursos financeiros e a criação de vínculos entre cidadãos e o SUS, por meio do 

cadastramento e adscrição da clientela. No final de 1997, é aprovada a Portaria 

GM/MS N° 1.886, em que o PSF e sua expansão são priorizados, uma vez que são 

considerados estratégias importantes “para contribuir no aprimoramento e na 

consolidação do Sistema Único de Saúde, a partir da reorientação da assistência 

ambulatorial e domiciliar” (BRASIL, 2003, p.91). 
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A partir desses esforços é que podemos verificar um aumento significativo 

durante o período 1998-2002 do financiamento e expansão das unidades e equipes 

de PSF. Com a finalidade de ilustramos a situação do PSF no país, de acordo com 

os dados extraídos da homepage do Departamento de Atenção Básica2, em 1994 

havia apenas 300 equipes de PSF, em 1998 temos 3.100, equipes, em 2002 esse 

número sobe para 16.500 e, atualmente [ago. 2011], contamos com 33 mil equipes 

cadastradas. É importante ressaltar que em 2003, com todos os esforços dos anos 

anteriores, chegamos a 37,5% de cobertura populacional [19 mil equipes de saúde 

da família em 4,4 mil municípios e, aproximadamente, 62,3 milhões de pessoas]. Em 

2009, último ano de que encontramos dados, havia um total de 60,9% de cobertura 

[30.528 equipes de saúde da família presentes em 5.521 municípios e abrangendo 

cerca de 115,4 milhões de pessoas]. Esse breve panorama da situação do PSF no 

Brasil, traz consigo alguns desafios que ainda necessitam ser vencidos, uma vez 

que ainda não temos uma cobertura populacional satisfatória, além de que com a 

rápida expansão do programa, a qualidade dos serviços prestados, a resolubilidade 

e a formação dos profissionais condizentes com os princípios do SUS não evoluíram 

no mesmo ritmo.  

No início dos anos 2000, com a vitória de um partido de esquerda – com 

historio de valorização da saúde em gestões municipais – nas urnas, muitas 

expectativas foram criadas, principalmente no âmbito das políticas de saúde no país. 

Se por um lado a política macroeconômica do antigo governo permanece como 

opção, por outro, verificamos a retomada do tema da Reforma Sanitária, uma vez 

que profissionais comprometidos com a luta pelo SUS foram escolhidos para compor  

                                                           
2 Consolidado histórico de cobertura da Saúde da Família (1998-2008). Dados disponíveis 
em: <http://dab.saude.gov.br/abnumeros.php#historico>. Acesso em: 20 nov. 2011. 
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o segundo escalão do Ministério da Saúde. A reorganização da estrutura do 

Ministério, a convocação da 12° Conferência Nacional de Saúde e sua realização 

em 2003 impulsionaram o debate da Reforma no país.  

 

Outro aspecto inovador na estrutura do Ministério refere-se à criação 
da Secretaria de Atenção à Saúde que visou unificar as ações de 
atenção básica, ambulatorial e hospitalar integrando as atribuições 
das extintas secretarias de Política de Saúde e de Assistência à 
Saúde (BRAVO, 2006, p. 16). 

 

Em 2003, a Política Nacional de Humanização da Gestão e da Atenção no 

SUS (PNH) traz um novo impulso para o cumprimento dos princípios e diretrizes do 

SUS, com uma série de estratégias capazes de reformular e qualificar o trabalho em 

rede: é uma “Mudança nos modelos de atenção e gestão, tendo como foco as 

necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho 

em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho” (BRASIL, 

2006). Em 2006, o Pacto pela Saúde3 é estabelecido com o intuito de consolidar o 

SUS, como já abordamos anteriormente. O Programa de Saúde da Família (PSF) e 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) são revistos e suas 

diretrizes e normas são atualizadas de acordo com o Pacto. No entanto, a rigidez na 

elaboração de planos e metas, cobrados por um sistema de informação (SIAB)4 

obsoleto, que não contempla todas as atividades desenvolvidas, a não modificação 

da política de recursos humanos, a não ampliação dos recursos/ financiamento, nem 

da oferta de serviços e ações de saúde, são alguns exemplos críticos que tornam 

esse modelo uma “atenção primária degradada para os pobres” (CAMPOS, 2008). 

                                                           
3 O Pacto pela Saúde foi estabelecido por meio da Portaria N° 399, de 22 de Fevereiro de 
2006. 
4 SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica – criado em 1998. 
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 Em 2008, a elaboração do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)5 

visa ampliar a resolubilidade da atenção primária, colocando profissionais de 

diversas áreas – psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, 

educador físico, além de especialidades médicas como geriatras, ginecologistas, 

acupunturistas, pediatras, psiquiatras e homeopatas – para discutirem e construírem 

projetos terapêuticos singulares (PTS) para famílias e indivíduos, conjuntamente 

com as equipes de Saúde da Família.  

A Portaria MS/GM Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011 estabelece a nova 

política de atenção básica, que revisa as diretrizes e normas de organização da 

atenção básica, da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do PACS. De acordo 

com a nova política, a  

 

Atenção Básica6 caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção 
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o 
objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio 
do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios definidos, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de 
cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das 
demandas e necessidades de saúde de maior frequência e 
relevância em seu território, observando critérios de risco, 
vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda 
demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos 
(BRASIL, 2011b). 

  

                                                           
5 Mais adiante, discutiremos detalhadamente a noção de apoio, bem como a estratégia do 
NASF. 
6 “A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica e Atenção 
Primária a Saúde, nas atuais concepções, como termos equivalentes. Associa a ambos os 
termos: os princípios e as diretrizes definidos neste documento” (BRASIL, 2011b). 
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A portaria, além de atualizar os esforços do PSF até o presente momento, 

busca flexibilizar a contratação de profissionais médicos e profissionais do NASF, 

aumentando as possibilidades de contratação e de carga horária. 

Essa breve contextualização dos caminhos e desvios do campo das políticas 

de saúde no Brasil e, consequentemente do SUS, nos permitem ampliar nossos 

olhares para enxergarmos as minúcias desse movimento. Por detrás de todos esses 

fatos relatados, uma nova concepção de saúde, de coletivos, de território, de 

organização da atenção, teve que ser construída e reelaborada ao longo desses 

anos. 

O propósito dessa reformulação é superar o modelo médico-centrado da 

“demanda espontânea” para formular ações de prevenção de riscos e agravos e de 

promoção à saúde, para além das unidades de saúde, isto é, nos territórios, espaço 

dinâmico, vivo, em constante transformação, em que os sujeitos se constituem e 

estão em relação o tempo todo (TEIXEIRA, 2006).     

Para isso, é necessário redefinir qual o objeto de intervenção da saúde. Se 

antes era a doença, o corpo fragmentado, com a noção de Estratégia de Saúde da 

Família, busca-se compreender o sujeito com todas as complexidades de um 

humano que se relaciona constantemente com outras pessoas, tornando plural a 

concepção de vínculo familiar e de família. O objetivo é potencializar, trazer à tona 

aquilo que diz da vida, construir a saúde – não mais no sentido de ausência de 

doença, mas como qualidade de vida, bem-estar biopsicossocial – com um sujeito 

autônomo e protagonista de sua história. 



20 
 

Com essa concepção, a ideia de coletivo também é ampliada, seguindo a 

lógica do sujeito-vivo, dinâmico e singular. Cada coletivo se movimenta de acordo 

com suas histórias, com as experiências e impressões marcadas no e pelo território.  

Compartilhando desses ideais, é que novos caminhos, experiências, 

atravessamentos foram construídos e sentidos no âmbito da organização dos 

processos de trabalho em saúde, nessas ultimas décadas. Produções sobre clínica 

ampliada, método Paidéia7, apoio matricial, são alguns dos avanços para a gestão 

do trabalho e da clínica em saúde. 

O presente trabalho tem por intuito refletir sobre as diversas construções a 

respeito da função apoio, que aqui entendemos como possibilidades de ampliação 

da potência de ação dos coletivos. A questão-alvo perpassa por diversos espaços 

em que o apoio emerge, como o apoio matricial, o apoio institucional, apoio à 

gestão, apoio integrado. E mais, busca ir além. Criar outras possibilidades e 

relações do apoio com diferentes atores, em espaços diversos, aproveitando todas 

as tecnologias que essa nossa era pode nos oferecer. 

 

 

 

 

                                                           
7 O termo Paidéia é de origem grega, dentro do período clássico designava um dos 
componentes considerados essenciais da democracia ateniense. Havia o conceito de 
cidadania que assegurava direitos àqueles considerados como sendo pessoas; o de Ágora, 
que indicava um espaço e um modo para o exercício do poder compartilhado entre 
governantes e cidadãos; e existia ainda o conceito de Paidéia, que significava a 
necessidade de educação integral das pessoas, criando-se com essa finalidade um 
processo continuo de ampliação da capacidade de participar da vida social, inclusive 
ocupando um lugar na Ágora (CAMPOS, 2003). 
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2. AMPLIANDO OS SENTIDOS, AMPLIANDO A POTÊNCIA: O APOIO 

NA CONSTRUÇÃO DE COLETIVOS 

 

 

A palavra apoio, segundo o dicionário Houaiss (2007), tem sua origem a 

partir do termo italiano appoggio (1321), que faz referência à sustentáculo; base, 

suporte; apoio, amparo. O significado da palavra é organizado de acordo com seus 

diversos sentidos: “1. o que serve para amparar, firmar, segurar, sustentar (alguém 

ou algo); sustentáculo”, “2. auxílio (que se presta a), amparo, ajuda”. “3. 

assentimento em relação a (alguém ou algo), em função de julgamento favorável; 

aprovação, aplauso”, e por fim, “4. argumento, prova com que se ratifica alguma 

coisa”. Além de todas elaborações em torno de cada sentido, e seus diversos usos  

[na arquitetura, na psicanálise], o núcleo semântico deixa claro a ideia de suporte, 

de amparo.  

Bertussi (2010, p.106) aponta que o termo apoio é utilizado para designar 

ações em diferentes áreas, “como a logística, administrativa, operacional, cultural, 

pedagógica, cultural, educacional, institucional, emocional, psicológica, social, 

gerencial, político, etc”. 

A partir de estudos que abordavam a temática do apoio na Sócio-Análise, 

Mari & M. (2007) encontraram referências do termo apoio em Castel (1974), Caplan 

(1974) e Cobb (1976) que defendem o conceito de “apoio social”. Para os dois 

primeiros autores, o apoio social é fator que protege as pessoas de influências 

negativas, sejam elas físicas ou psicológicas. Para Cobb, o apoio social é 

considerado como a “informação que permite a uma pessoa sentir-se querida, 
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cuidada, estimada, valorizada e faz parte de uma rede de relações que mantêm 

obrigações recíprocas” (MARI & M., 2007, p. 159). 

Esses diversos recortes do termo apoio tem apenas o intuito de demonstrar 

as diversas possibilidades em que é utilizado, uma vez que provém de um “nome” 

comum, que faz parte do nosso cotidiano e, a partir dele vamos construindo novos 

significados, inventando novos sentidos, elaborando novos conceitos, novas práticas 

e tecnologias.  

Na área da saúde, mais especificamente na gestão de coletivos e na 

transformação da organização dos processos de trabalho, Campos (2003, p.87) 

define que o 

 

[...] termo Apoio procura capturar todo este significado: não se 
trataria de comandar objetos sem experiência ou sem interesses, 
mas de articular os objetivos institucionais aos saberes e interesses 
dos trabalhadores e usuários. Tampouco se aposta apenas nos 
recursos internos de cada equipe. O termo Apoio indica uma pressão 
de fora, implica trazer algo externo ao grupo que opera os processos 
de trabalho ou que recebem bens ou serviços. Quem apoia sustenta 
e empurra ao outro. Sendo, em decorrência, também sustentado e 
empurrado pela equipe “objeto” da intervenção. Tudo misturado e ao 
mesmo tempo.  

 

 

O apoio que aqui buscamos construir parte de uma função, isto é, tem o 

intuito de ressaltar a ideia instituinte do apoio – como forças de subversão, que 

agem para a mudança, para a contínua transformação. A função apoio possibilita 

relações de troca e de lateralidade, tornando os sujeitos disponíveis para o encontro, 

um encontro horizontal, de quem está ao lado. Desse modo, fazer apoio é algo que 

provoca, desarranja práticas instituídas, redistribui, democratiza o poder. E, esse 

jeito de apoiar, só possui tamanha potência por estar associada à ideia-chave de 
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que esse apoio vem de fora e só pode vir de fora, uma vez que um grupo que 

demanda ajuda chegou a um limite que sozinho não consegue mais produzir. Daí o 

“fora” que vem para sacudir o que foi instituído, movimentar as práticas que se 

tornaram inertes, fazer sair da “zona de conforto” e transformar tudo isso em força 

instituinte, em dinâmica, em potência.  Esse jeito de apoiar dialoga com o que Merhy 

(2004, p.8) denomina de intercessão, uma vez que 

 

[...] o uso deste termo {pode} designar o espaço de relação que se 
produz no encontro de "sujeitos", isto é, nas suas intersecções, e que 
é um produto que existe para os "dois" em ato, não tendo existência 
sem este momento em processo, e no qual os “inter” se colocam 
como instituintes em busca de um processo de instituição muito 
próprio, deste sujeito coletivo novo que se formou. 

 

 O Apoio, portanto, se produz no [entre] das relações e para as relações com 

o intuito de ampliar a potência de pensar, de agir, de conhecer das pessoas 

envolvidas nesse processo.  

Ao buscar ampliar a capacidade das pessoas de compreenderem a dinâmica 

envolvida no processo de saúde e doença, Campos (2006) desenvolveu o método 

Paidéia que enfatiza que  

 

[...] é a necessidade de que, mediante a adoção de alguma 
metodologia de apoio, as pessoas consigam desenvolver maior 
capacidade reflexiva e, em consequência, adquiram maior 
capacidade de interferir sobre os fatores estruturados que as 
condicionam. Sejam fatores externos (como a cultura, a organização 
e a família) ou internos ao sujeito (no caso a constituição básica da 
personalidade e do caráter). Seria como que uma educação que se 
realiza ao longo da vida, uma terapia permanente, uma constante 
preocupação com a construção Paidéia das pessoas, isto enquanto 
frequentam a escola, ou trabalham, ou fazem política ou se tratam 
em algum serviço de saúde. O método Paidéia de apoio tem, 
portanto, como objetivo a constituição de “sujeitos reflexivos”, tendo 
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como possibilidade-limite até mesmo a constituição do “sujeito 
epistêmico”. Ou talvez de mestres, professores, filósofos e sábios 
que teriam um papel prático específico de apoiar as pessoas com 
quem convivem para que consigam a ampliação da capacidade de 
análise de si mesmo e do mundo (p.18). 

 

 

 

É importante ressaltar que segundo essa concepção, o apoio, considera que 

todas as pessoas envolvidas nos processos de saúde e de doença, sejam elas 

profissionais de saúde, usuários, familiares, vizinhos, possuem experiências, 

saberes, práticas que podem colaborar com a construção da qualidade de vida e 

com a produção de saúde. Desse modo, em cada encontro – aqui considerando os 

momentos em que sujeitos se relacionam com alguma intenção – pode-se ampliar 

as possibilidades de novos significados e sentidos para cada momento de vida dos 

sujeitos envolvidos. 

O campo da inteligência coletiva (IC) também dialoga com nossa perspectiva 

de apoio, uma vez que defende a ideia de uma potência de ação que depende 

“fundamentalmente da capacidade de indivíduos e grupos interagirem, pondo-se em 

relação e, desta forma, produzirem, trocarem e utilizarem conhecimentos” 

(TEIXEIRA, 2005).  A IC apresenta grande potencial de multiplicação e construção 

de saberes da Saúde Coletiva, que busca refletir sobre a produção de novos 

arranjos capazes de potencializar as ações em saúde. É seguindo essa perspectiva 

que a definição de apoio apresentada nesse trabalho vai se construindo, se 

desdobrando e se potencializando. Desse modo, Teixeira (2005) destaca alguns de 

seus desdobramentos: 
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[...] 1 os conhecimentos acumulados em torno do conceito de 
tecnologias de organização do trabalho em saúde (Schraiber et al., 
1996; Mendes-Gonçalves, 1994) e o reconhecimento da importância 
das chamadas tecnologias da relação, também chamadas de 
“tecnologias leves”, para compreendermos a substância do trabalho 
em saúde (Merhy, 1997); 2 as releituras que a psicologia cognitiva, a 
microssociologia, a comunicação e a semiótica nos permitiram fazer 
do trabalho em saúde e que nos conduziram a evidenciar sua 
natureza eminentemente conversacional (inclusive reconhecendo a 
mobilização no trabalho em saúde de diferentes técnicas de 
conversa) e à proposição teórica de pensar os serviços de saúde 
como redes de conversação (Teixeira, 2003); 3 a consideração das 
dimensões subjetivas e afetivas do trabalho em saúde, que vêm 
conduzindo, mais recentemente, a uma reflexão em profundidade 
sobre a qualidade do encontro nas práticas de saúde e têm colocado 
em primeiro plano temas como o do acolhimento nos serviços de 
saúde (Teixeira, 2005, 2004a, 2004b, 2001; Ayres, 2001). 

 

Tais apontamentos tornam-se relevantes para nossa pesquisa uma vez que 

amplia as perspectivas do que entendemos por trabalho em saúde, considerando 

que cada sujeito envolvido nesse processo é um agente potencializador das práticas 

de saúde. As redes de relações construídas, a partir dos encontros e dos afetos 

produzidos, podem ter efeitos positivos e negativos nas concepções que as pessoas 

constroem sobre saúde, qualidade de vida. É nesse percurso que vamos delineando 

o conceito que trazemos de apoio, uma ampliação das potências dos sujeitos que se 

dá na relação, a partir de um “eu” e um “outro”, ou um “eu” e vários “outros”. 

Até o presente momento, a noção de apoio foi desenhada com alguns 

arranjos que tentassem ampliar ao máximo sua ação nos sujeitos. No campo da 

Saúde, pensar sobre o apoio é, pensar sobre o SUS, suas conexões, seus nós e 

laços, sobre a organização do trabalho e da gestão. Tudo isso está intrinsecamente 

relacionado com o conceito de saúde, de cuidado e de SUS que queremos construir. 

O apoio que descrevemos até aqui faz parte apenas do começo da ampliação das 
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multiplicidades de ações/reflexões em saúde que buscamos desenvolver ao longo 

desse trabalho. 
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3. EXPERIÊNCIAS DE APOIO NA SAÚDE 

 

3.1. Construindo uma ideia de Apoio Matricial. 

 

 

No campo da saúde, a ideia de apoio tem sido amplamente discutida nos 

últimos anos. Em estudos anteriores8, pudemos observar que o termo começa a 

parecer como uma das funções de uma nova proposta de supervisão, que emerge a 

partir da reformulação do modelo de saúde mental no país. Com a Reforma 

Psiquiátrica e os movimentos da luta antimanicomial [final dos anos 80], os Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS) emergem como dispositivos substitutivos ao 

modelo hospitalocêntrico existente até então. A partir da década de 90, as portarias 

n°189/91 a n°224/92 do Ministério da Saúde possibilitaram o financiamento de 

outros procedimentos assistenciais, além dos leitos/dia ou consultas ambulatoriais 

no campo da saúde mental, pelo SUS. Com tal avanço, diversas experiências 

exitosas foram construídas e, em 2001 foi aprovado o projeto de Lei Paulo Delgado9 

[Lei 10.216], que regulamenta os direitos da pessoa com transtorno mental, além de 

determinar a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos no país. 

De 1991 até abril de 1995, os leitos psiquiátricos caíram da casa dos 
86 mil para 72 mil. Portanto, uma redução de 14 mil leitos, 
considerando que 30 hospitais privados tiveram suas atividades 
encerradas. No mesmo período foram criados 2.065 leitos 
psiquiátricos em hospitais gerais e mais de 100 núcleos e centros de 
atenção psicossocial (AMARANTE, 1995, p.493). 

                                                           
8 FERNANDES, Fernanda Dau. A Oficina da Palavra na Lógica da Produção de Sentido: 
possibilidades de criação de uma realidade habitável. Mimeo, UNESP- Assis, 2009, 14p. 
(trabalho em construção) 
9 A Lei Paulo Delgado deu entrada no congresso em 1989, demorando 12 anos para ser 
aprovada. Com algumas modificações no texto original, a Lei ainda não deixa claro quais 
mecanismos possíveis para a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos no país. 
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  No entanto, para consolidar a Reforma, é necessário reorganizar a 

assistência e, consequentemente o modus operandi dos profissionais envolvidos. Os 

CAPS tornam-se os coordenadores e articuladores da assistência e do cuidado em 

saúde mental, responsáveis, portanto, em integrar os serviços no SUS no que diz 

respeito às pessoas com algum tipo de sofrimento psíquico. Para dar conta de sua 

missão, é necessário repensar as práticas dos trabalhadores da saúde mental, bem 

como os modos de educação continuada. Com esse intuito, a portaria Nº 

1174/GM/MS de 2005, de acordo com Bertussi (2010), oficializa a supervisão 

institucional pelo Programa de Qualificação dos Centros de Atenção Psicossocial – 

CAPS, que inclui as  

 

ações de supervisão clínico-institucional regular, definida como o 
trabalho de um profissional de saúde mental externo ao quadro de 
profissionais dos CAPS, com comprovada habilitação teórica e 
prática para trabalhar junto à equipe do serviço. Seu trabalho 
envolveria pelo menos 3 a 4 horas por semana e seria desenvolvido 
no sentido de assessorar, discutir e acompanhar o trabalho realizado 
pela equipe, o projeto terapêutico do serviço, os projetos terapêuticos 
individuais dos usuários, as questões institucionais e de gestão do 
CAPS. Tudo isso entre outras questões relevantes para a qualidade 
da atenção realizada (BERTUSSI, 2010, p.110).    

 

 

Essa nova postura da supervisão, que deixa de significar o “controle do 

trabalho e do trabalhador” (ibidem), para apoiar o trabalho das equipes, tem como 

finalidade potencializar as ações dos trabalhadores para que estes possam co-

produzir autonomia dos usuários dos serviços, quebrar os estigmas ainda existentes 

a respeito da loucura na sociedade e construir uma realidade habitável para que tais 

sujeitos possam ser protagonistas de suas histórias.  
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Seguindo o mesmo impulso de construir um modelo de atenção que 

consolide os princípios do SUS, é necessário fortalecer a rede de serviços de saúde, 

em todos os níveis de complexidade.  

Dessa forma, retornamos à discussão sobre a Atenção Primária em Saúde 

(APS), para melhor compreender a dinâmica dessa rede de saúde a que o SUS se 

propõe a construir e articular.  Para Starfield (2002, p.28), a atenção primária 

 
 

[...] é aquele nível de um sistema de serviço de saúde que oferece a 
entrada no sistema para todas as novas necessidades e problemas, 
fornece atenção sobre a pessoa (não direcionada para a 
enfermidade) no decorrer do tempo, fornece atenção para todas as 
condições, exceto as muito incomuns ou raras, e coordena ou integra 
a atenção fornecida em algum outro lugar ou por terceiros. 

 

 
 
 
E completa ainda que a 
 
 
 

[...] atenção primária aborda os problemas mais comuns na 
comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e reabilitação 
para maximizar a saúde e o bem-estar. Ela integra a atenção quando 
há mais de um problema de saúde e lida com o contexto no qual a 
doença existe e influencia a resposta das pessoas a seus problemas 
de saúde. É a atenção que organiza e racionaliza o uso de todos os 
recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a 
promoção, manutenção e melhora da saúde. (Ibidem)  

 

 

Nesse sentido, Starfield defende a ideia de que a APS possui quatro 

atributos imprescindíveis para a reorganização do modelo assistencial:  

 Acesso – envolve a proximidade da localização dos serviços de saúde 

em relação à população que atende, o horário de funcionamento, o 

grau de disponibilidade para atendimentos a consultas não-
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agendadas, além de como a comunidade percebe a conveniência 

desses aspectos; 

 Longitudinalidade – pressupõe uma fonte regular de atenção e de uso 

ao longo do tempo. Desse modo, a APS deve ser capaz de eleger 

uma clientela adstrita ao seu território, para que quando houver 

necessidade, possa acolher as necessidades de saúde de sua 

população. Deve também estabelecer vínculo com sua população de 

tal modo que suas ações reflitam a cooperação entre usuários e 

profissionais de saúde. 

 Integralidade – as unidades de atenção primária devem fazer arranjos 

para que o paciente receba todos os tipos de serviços de atenção à 

saúde, isto inclui os encaminhamentos a outros níveis de 

complexidade da atenção. Outro aspecto envolve o reconhecimento 

da diversidade de questões que envolvem a vida do sujeito e que 

influenciam em seu estado de saúde, sejam problemas funcionais, 

orgânicos ou sociais é necessário que a APS esteja sensível para 

detectar tais questões.  

 Coordenação da atenção – envolve também a continuidade do 

cuidado, isto é, tanto profissionais como os prontuários devem estar 

atualizados sobre os dados de saúde dos usuários de seus serviços, 

de tal modo que cada encaminhamento, cada exame, possa integrar 

os diversos aspectos de saúde de modo singular. 

 

No Brasil o Programa de Saúde da Família (PSF), adotado como modelo de 

organização da atenção primária, tem como objetivo geral 



31 
 

[...] contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da 
atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema 
Único de Saúde, imprimindo urna nova dinâmica de atuação nas 
unidades básicas de saúde, com definição de responsabilidades 
entre os serviços de saúde e a população. E, para atingi-lo, a Equipe 
de Saúde da Família (ESF) precisa conhecer a realidade da 
população sob sua responsabilidade: os contextos familiares e a vida 
comunitária, desenvolvendo um processo de planejamento pactuado 
em cada uma de suas fases: na programação, na execução e na 
avaliação (BRASIL, 2000). 

 

Dessa forma, a Unidade de Saúde da Família (USF), deveria funcionar como 

um funil, que se responsabilizaria em solucionar 85% dos problemas de saúde, 

enquanto os outros 15% seriam encaminhamentos para os níveis secundário e 

terciário. Mesmo quando os usuários necessitem de cuidados especializados, a USF 

ainda é responsável pelo processo terapêutico. 

 

A USF jamais deverá perder de vista o usuário, responsabilizando-se 
pela "referência" necessária, contatando os outros serviços, 
discutindo os casos e recebendo-os de volta na "contra-referência", 
para continuar atuando no nível dos cuidados básicos (BRASIL, 
2000).  

 

 

A USF deve contar com uma equipe mínima de um médico, um enfermeiro, 

um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde. 

Outros profissionais como psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, dentre outros, 

podem fazer parte da equipe de acordo com a demanda e características da 

organização dos serviços locais. 

O modo de produzir cuidado na atenção básica envolve o que Merhy (1998) 

denomina de tecnologias leves, leve-duras e duras. As tecnologias leves – que 

possuem especial relevância na atenção primária – são as intervenções que 

qualquer trabalhador de saúde produz com o usuário, em ato, num encontro em que 



32 
 

duas pessoas atuam, uma sobre a outra.  As tecnologias leve-duras envolvem os 

conhecimentos sistematizados e estruturados por saberes profissionais e são 

utilizadas nas relações profissional de saúde-usuário/ equipes-usuários. Por fim, 

Merhy (1998) define tecnologias duras como aquelas que envolvem o uso de 

equipamentos ou materiais para diagnósticos e tratamentos (raio-X, por exemplo), 

ou ainda arquivos que contenham dados sobre a história clínica do usuário. 

Tal definição para nós é importante como um norte, onde podemos sustentar 

que o trabalho em saúde deve ocorrer para além da clínica médica prescritiva, 

intervencionista, em que o sujeito é submetido a um saber do qual sua única função 

é obedecer. Rompendo com essa estrutura, defendemos a ideia de que o sujeito é o 

maior conhecedor de sua vida, de suas histórias, experiências, de sua realidade. 

Logo, ele é quem nos poderá dizer sobre sua saúde e sua doença, os fatores que 

intervém como potencializadores de agravos ou de cura.  

Nessa perspectiva, assumimos que as relações entre profissionais da saúde 

e saberes, entre profissionais e usuários, devem ser constantemente aprimoradas, 

de tal modo que a produção de autonomia, de auto-cuidado, de prevenção e de 

saúde sejam consequências inerentes às práticas cotidianas do trabalho em saúde.   

Por isso, a  

 

[...] tecnologia, na atenção básica, significa também a permanente 
revisão do saber das práticas. É necessário um processo de 
educação permanente10 que se traduza numa atuação clínica, 
epidemiológica e de vigilância à saúde, onde indivíduo, a família e 
comunidade são as bases de uma nova abordagem (BRASIL, 2000). 

                                                           
10 O Apoio não foi a única resposta ensaiada para o desafio de refletir e aprimorar as 
práticas dos profissionais de saúde. A Educação Permanente foi outra resposta importante 
no marco de uma política pública “pós-soberana”. 
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Para que as relações acima descritas se desenvolvessem, buscou-se ao 

longo dos últimos anos no país, difundir tecnologias de apoio às equipes de saúde, 

que tem como objetivo geral ampliar a capacidade de atuação dos trabalhadores da 

saúde, aumentando a resolubilidade dos serviços, além de buscar fortalecer a rede 

de cuidado no SUS. 

Diante disso, buscaremos explanar brevemente algumas modalidades de 

apoio atualmente presentes no SUS. É importante ressaltar que o objeto de nosso 

trabalho diz respeito à função apoio, enquanto força instituinte, uma vez que nas 

diferentes formas de apoio, de práticas e definições, há diferentes modos de operar 

e aqui buscamos cartografá-las. 

Oliveira (2011), ao pesquisar a multiplicidade de denominações que 

envolvem o termo apoio na comunidade científica, encontra em Kastrup (1999) uma 

definição de metodologia de apoio capaz de compreender a complexidade a que 

esse termo remete no campo da saúde.   

 

Um mapa dinâmico de saberes e de práticas mais ou menos 
articulados que demarcam balizas e contornos para o fomento de 
processos de democratização institucional e ampliação da 
capacidade de sujeitos e de coletivos para análise, para intervenção 
e para a invenção de si e do mundo (KASTRUP, 1999 apud 
OLIVEIRA, 2011, p.46). 

 

 

O apoio, portanto, designaria uma função exercida por um agente, munido 

de um arcabouço metodológico, com a finalidade de compor um papel institucional.  

Ao partir, então, da noção de apoio enquanto função é que Oliveira (2011, 

p.46) busca definir três modalidades de apoio: o Apoio Institucional, Apoio à Gestão 
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e Apoio Matricial11. Se por um lado o apoio institucional tem seu objetivo voltado 

para a “produção de análise e transformação dos processos de trabalho e dos 

modos de relação entre sujeitos em uma organização”; por outro, o apoio à gestão é 

direcionado aos processos e modelos de gestão das organizações, levando em 

conta que o apoio tem uma dimensão clínica12, sempre presente nesse processo. E, 

por fim, apoio matricial, envolve um  

 

conjunto de saberes, práticas e/ou de competências concentrados 
em certos setores, grupos ou indivíduos de uma organização, 
considerados necessários para resolução de demandas ou 
problemas expressos por outras parcelas da organização, é ofertado 
a estas últimas por meio de processos que incorporem uma 
metodologia de apoio (OLIVEIRA, 2011, p.46). 

 

Esse modo de fazer apoio, em que a gestão e a clínica caminham juntas, 

também é compartilhado pela Política Nacional de Humanização13 (PNH) que é fruto 

de um contexto em que, concomitantemente, há um SUS que é sinônimo de 

mudança, que dá certo, há um SUS que conserva as estruturas antes existentes, 

que tem problemas e contradições que necessitam ser enfrentados. Desse modo, a 

PNH, 

 

 

                                                           
11 O tema do apoio matricial será melhor delineado mais adiante. 
12 Aqui denominamos dimensão clínica aquela que possibilita a construção e a 
corresponsabilização de um cuidado, voltado para a noção de processo de produção de 
saúde, em que o foco está centrado nos sujeitos e nos coletivos, considerados autônomos e 
protagonistas de suas histórias. 
13 “Por humanização entendemos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no 
processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Os valores que 
norteiam essa política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-
responsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes 
de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão” (BRASIL, 2006, p.3). 
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considera que existem construções e experimentações 
desenvolvidas na política pública de saúde em muitos planos, 
âmbitos e lugares que permitem afirmar que se avançou tanto na 
construção de novos modos de gerir, como na constituição de novos 
modos de cuidar, em conformidade com a base discursiva do SUS 
(PASHE, 2009, p. 704). 

 

A PNH parte das experiências exitosas do SUS, dos diversos sujeitos 

envolvidos nesse processo, espalhados por todo país. É nesse modo de estar ao 

lado, que a PNH opta por uma forma de fazer política pública, apostando no apoio, 

na criação e fortalecimento de vínculos institucionais, não precisando de portarias ou 

induções financeiras para se consolidar. Assim, a ideia é de que o apoio deve se 

constituir sempre enquanto potência, força instituinte capaz de se re(in)ventar a todo 

momento. 

 

Das experiências do SUS que dá certo, a Política de Humanização 
tomou, então, uma trinca de princípios, articulados e indissociáveis:                                                                                     
- a inseparabilidade entre modos de gestão e de atenção, 
compreendendo que são mutuamente influenciados e determinados;                                                                              
- transversalização de saberes, poderes e afetos na ação cotidiana 
dos serviços e das práticas de saúde, fomentando deslocamentos 
subjetivos e a produção de planos de ação comum sem, contudo, 
borrar a ponto de negar especificidades, senão colocando-as em 
relação, em rede, para diferir;                                                                   
- aposta na autonomia e protagonismo dos sujeitos, que em relação 
e guiados por orientações éticas - também construções históricas - 
são capazes de acionar vontade e desejo de mudança, construindo 
redes de corresponsabilização (PASCHE, 2009, p. 704).  

 

 

A PNH parte do método da tríplice inclusão, que envolve a inclusão dos 

sujeitos nos processos de gestão, na clínica e na saúde implicando na construção 

de espaços que permitam a relação entre os sujeitos, para que nesse encontro se 

construam possibilidades de ações, intervenções e saberes; a inclusão dos coletivos 

em que o “SUS, como aposta na mudança dos modos de gerir e de cuidar na saúde, 
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se solidifica e tende a ser mais estável se encarnado como experiência coletiva, 

como síntese da pluralidade de interesses e necessidades heterogêneos” (PASCHE, 

2009, p. 705); e por fim, a inclusão de analisadores sociais que visa alterar as 

relações de poder, a ressignificação de lugares, de modo que, incluir o outro e as 

diferenças requer uma construção menos paranóica em lidar com os conflitos e 

divergências. 

 

Este é o papel e a função estratégica da Política de Humanização: 
manter pulsante, no SUS, em cada uma de suas políticas, o espírito 
e ação solidários, a construção do bem comum e a luta intransigente 
contra a cooptação deste sentido pela máquina do Estado em geral, 
por qualquer instituição em particular, ou qualquer grupo singular 
(ibidem, p.707). 

 

Com a mesma busca em ampliar as ações dos sujeitos na saúde e 

relembrando um pouco da discussão que fizemos no capítulo anterior, Campos 

(2006) elabora o método Paidéia que defende a ideia de que há uma necessidade 

de que as pessoas desenvolvam maior capacidade reflexiva, para que 

consequentemente, “adquiram maior capacidade de interferir sobre os fatores 

estruturados que as condicionam” (CAMPOS, 2006, p.18). A teoria Paidéia “adota a 

concepção de que o sujeito individual e coletivo, bem como sua práxis, são sempre 

“co-produzidos”” [...]. “Nesse sentido, é impossível pensar em subjetividade sem uma 

base material, biológica, sobre a qual se constitui o sujeito real” (Ibidem, p.25). 

Um aspecto que chama a atenção desse método é que baseia sua 

concepção na  

 

 “co-produção singular” do sujeito e de suas características, entre 
elas a saúde e a doença, concorda em parte e, ao mesmo tempo, 
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modifica os paradigmas axiais do campo da saúde — o social, o 
subjetivo e o biológico —, produzindo um modo de compreender o 
processo saúde/doença/atenção com uma série de particularidades; 
com um viés particular; o que não significa necessariamente com 
maior capacidade de produzir verdades  (CAMPOS, 2006, p.31-32). 

 

E, com o intuito de fazê-la operar, sugere 

 

 

a noção de que todo encontro clínico ou sanitário é um “espaço 
coletivo”; em que se faz necessário a reflexão sobre estes papéis e 
responsabilidades distintos. Esta reflexão deve subsidiar linhas de 
mudança necessárias para reorientar o trabalho clínico e em saúde 
coletiva. Um recurso importante para tornar possível esta reflexão e 
as mudanças necessárias é apropriação, pelos sujeitos envolvidos 
com a clínica e com a saúde pública, de elementos do que poderia 
ser denominado de “teoria do vínculo” (Pichon- Rivière, 1988) ou da 
subjetividade (Ibidem, p. 34). 

 

 

A teoria Paidéia defende a construção da autonomia dos sujeitos, que 

amplia a capacidade de compreender e agir sobre si, seu contexto, além de saber 

lidar com os seus próprios desejos e com os do outro, numa relação ética e de 

cooperação. 

Como parte dessa metodologia, Campos (2006) desenvolve o conceito de 

Apoio Paidéia,  

 

um método de trabalho que utiliza os “espaços coletivos” existentes 
nos sistemas de saúde, buscando produzir neles uma relação 
dialógica em que terapêutica ou prevenção resultem de um contrato 
entre diferentes: técnico e usuário. O “apoio Paidéia” objetiva, 
enquanto se realiza o trabalho cotidiano (em enfermarias, 
atendimento individual ou em grupos, atenção domiciliar, projetos 
comunitários), ampliar a capacidade de análise/compreensão de si 
mesmo e de relações com o mundo da vida. Além disso, busca 
ampliar capacidade de intervenção sobre si mesmo e sobre 
organizações e contexto (CAMPOS, 2006, p.46-47). 
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Campos & Domitti (2006) ainda denominam outra modalidade de apoio, o 

Apoio Matricial que tem como principal objetivo dar retaguarda especializada à 

profissionais de saúde e equipes de referência14.  Segundo os autores, 

 

O termo matriz carrega vários sentidos; por um lado, em sua origem 
latina, significa o lugar onde se geram e se criam coisas; por outro, 
foi utilizado para indicar um conjunto de números que guardam 
relação entre si quer os analisemos na vertical, na horizontal ou em 
linhas transversais. Pois bem, o emprego desse nome – matricial – 
indica essa possibilidade, a de sugerir que profissionais de referência 
e especialistas mantenham uma relação horizontal, e não apenas 
vertical como recomenda a tradição dos sistemas de saúde. Trata-se 
de uma tentativa de atenuar a rigidez dos sistemas de saúde quando 
planejados de maneira muito estrita segundo as diretrizes clássicas 
de hierarquização e regionalização (CAMPOS & DOMITTI, 2006, 
p.1550). 

 

 

Essa modalidade de apoio matricial possui uma dimensão assistencial e outra 

técnico-pedagógica, uma vez que busca potencializar os saberes e práticas em 

saúde. O apoio matricial, segundo essa lógica, seria  

 

um arranjo para diminuir a fragmentação do processo de trabalho 
decorrente da especialização crescente em quase todas as áreas de 
conhecimento e ampliar a resolubilidade das ações em saúde, 
definindo responsabilidades de coordenação e instituindo espaços de 
diálogo, aprendizagem e cooperação entre profissionais de diferentes 
serviços (BERTUSSI, 2010, p. 112). 

 

O apoio matricial é capaz de introduzir, no processo de trabalho em saúde, 

novas possibilidades de trocas de saber entre os profissionais, buscando articular os 

diversos níveis de atenção de modo a qualificar o cuidado e dinamizar a rede de 

serviços do sistema de saúde. 

                                                           
14 Campos (2007, p.303) define como equipe ou profissional de referência aqueles que têm 
a responsabilidade pela condução de um caso individual, familiar ou comunitário. 
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Merhy segue uma lógica diferente daquela adotada por Campos, uma vez 

que defende a ideia de um apoio matricial rizomático, em que o termo rizoma é 

explicado por Bertussi (2011, p.126) como um composto de linhas e pontos que se 

interconectam, “sem obedecer a relações de hierarquia ou subordinação”. Desse 

modo, pode-se conceber que esse arranjo matricial “caracteriza-se por ser um 

campo coletivo de forças dispersas, múltiplas e heterogêneas” (BERTUSSI, 2011, 

p.126). Segundo essa percepção, qualquer ponto pode se conectar com outro, o que 

proporciona uma rede sem um ponto fixo, ou alguma ordenação determinada. O 

matriciamento, nesse sentido, “deve ser compreendido, então, como espaços 

construções desmontáveis e conectáveis que se abrem para o ilimitado” (Ibidem, 

p.127). 

Um aspecto inerente a essa forma de pensar o apoio matricial envolve o fato 

de não haver separação entre clínica e gestão e, o apoio se  

 

constitui na micropolítica do encontro entre apoiador e as equipes de 
saúde, mobilizando distintas ofertas, relacionadas à organização do 
processo de trabalho e à produção do cuidado, de acordo com as 
necessidades das equipes, reconhecendo a mútua constitutividade 
entre a produção e gestão do cuidado (BERTUSSI, 2010, p.112). 

 

Seguindo esse mesmo percurso, Bertussi (2010) compartilha da perspectiva 

proposta por Merhy em sua tese de doutorado intitulado “O apoio Matricial 

Rizomático e a Produção de Coletivos na Gestão em Saúde”, ao defender a ideia de 

que o matriciamento poderia ser entendido 

 

como a construção de momentos relacionais em que acontece a 
troca de saberes/afetos entre os profissionais de diferentes áreas ou 
setores, com o objetivo de aumentar a chance de as equipes 
estabelecerem relações de cooperação e responsabilizarem-se pelas 
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ações desencadeadas, num processo de produção da integralidade 
da atenção em todo o sistema de saúde (BERTUSSI, 2010, p.128).   

 

Bertussi (2010), para compreender como esse conceito é elaborado no 

campo da saúde, parte da ideia de  

 

lugar onde algo se gera e se cria –  e produzimos, dentro da 
organização, o conceito de matricial como alternativa ao vertical, 
para possibilitar relações horizontais entre profissionais de distintas 
áreas/projetos para endereçar problemas. A ideia fundamental é 
colocar todas as partes da gestão em contato direto e articulado com 
o cotidiano do trabalho, operando a seu favor e não tentando 
subordinar o cotidiano da produção do cuidado às lógicas de cada 
departamento, coordenação ou setor do nível central (p.64-65). 

 

 

O apoio matricial aqui delineado enfatiza a relação entre sujeitos e saberes, 

uma vez que o apoiador, de maneira dialógica, busca construir em conjunto com 

outros profissionais, ações em saúde. Nesse espaço é necessário considerar as 

singularidades de cada categoria, de cada sujeito, seus desejos, suas expectativas, 

perspectivas e saberes, democratizando as relações, de modo que cada 

intervenção, na comunidade ou na vida de um usuário particular, seja resultado 

dessa relação e não somente a opinião ou o conhecimento de um profissional ou de 

uma categoria específica. E mais, 

 

[...] implica em uma concepção interdisciplinar, com uma 
horizontalização nas relações entre profissionais e uma aproximação 
dos membros das equipes com os especialistas de forma horizontal e 
direta, sendo então essa aproximação a matriz necessária para 
vencer os obstáculos pertinentes à complexidade e singularidade do 
trabalho em saúde e convocar todos para uma postura criativa e 
autônoma (RANÑA, 2010, p.3). 
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A proposta que seguimos até o presente momento tem o intuito de 

demonstrar a variabilidade de perspectivas a respeito do apoio matricial. Mas de um 

modo geral, percebemos que em todas elas, essa modalidade de apoio envolve a 

troca e a construção conjunta de saberes para uma devida finalidade. O exemplo 

mais próximo, na área da atenção primária em saúde que temos observado nesses 

últimos anos, são as atividades de matriciamento realizadas pelo Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), tema central da próxima discussão. 

 

3.2.  NASF: Institucionalização de uma ideia de apoio matricial 

 

 

Deixa-se de pensar em uma central pensante e detentora do saber, 
em oposição à uma filial executora de programas estabelecidos pelos 
especialistas e implementados verticalmente, aumentando as 
divergências entre executores e produtores do saber, para pensar-se 
em um modelo onde todos se articulam horizontalmente para 
envolver-se em todos os processos da produção, desde a criação até 
a execução. 
No que diz respeito ao trabalho em saúde o modelo matricial procura, 
de um lado aproximar as equipes de referência com a comunidade e 
de outro aproximar a equipe e comunidade com os especialistas. 
Essa forma de organização pode desencadear três processos muito 
importantes, se não fundamentais para o trabalho em saúde, ou seja: 
ajuda na produção de concepções interdisciplinares, aumenta o 
vínculo entre equipes, usuários e especialistas e é um processo de 
capacitação permanente em todos os sentidos, pois assim como os 
membros de uma equipe de referência necessitam dos 
conhecimentos especializados, os especialistas necessitam de 
capacitarem-se em problemas pertinentes à atenção básica.  
Cria-se assim uma organização do trabalho calcada no modelo de 
uma rede, onde o nível hierárquico é superado pela interação 
horizontal e a organização centrada na complexidade da patologia é 
superada pela criação de projetos terapêuticos integrais e 
longitudinais. A realidade epidemiológica atual não permite que as 
equipes de referência assumam apenas os casos menos graves e os 
especialistas os mais graves, mas todos os níveis tem um papel a 
ser identificado em cada projeto terapêutico (RANÑA, 2010, p.3). 
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Iniciamos o presente capítulo com uma citação de um artigo desenvolvido 

por Ranña que faz um retrato muito bem elaborado da mudança de paradigma do 

saber especializado e verticalizado na atenção à saúde para um modelo horizontal 

que busca uma via de mão dupla na relação entre profissionais de saúde, 

especialistas e usuários do SUS. 

Com o Programa de Saúde da Família (PSF) e a proposta de reorganização 

do modelo assistencial, busca-se ampliar a resolubilidade e a qualificação da 

assistência e da gestão na atenção primária e, para isso, é necessário criar um 

modo de suprir as deficiências de saberes e práticas dessa atenção, ampliando as 

perspectivas de cuidado de seus trabalhadores.  

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) surge nesse contexto como 

retaguarda às equipes do PSF. A proposta, inicialmente instituída pelo Ministério da 

Saúde em 24 de janeiro de 2008 por meio da portaria nº 154/GM, regulamenta que 

os NASF têm 

 

o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção 
da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo 
de territorialização e regionalização da atenção básica (BRASIL, 
2008). 

 

Em outubro de 2011, é publicada a Portaria MS/GM n° 2.488 que estabelece 

a nova política de atenção básica e revoga a portaria MS/GM n° 154 que instituía e 

regulamentava o NASF. A nova política inclui o NASF na mesma portaria de modo a 

esclarecer que o NASF faz parte da atenção primária em saúde e não um serviço 

especializado dentro da atenção primária.   
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Os NASF fazem parte da atenção básica, mas não se constituem 
como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e 
não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo 
(estes, quando necessários, devem ser regulados pelas equipes de 
atenção básica). Devem, a partir das demandas identificadas no 
trabalho conjunto com as equipes e/ou Academia da saúde, atuar de 
forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus serviços (ex.: 
CAPS, CEREST, Ambulatórios Especializados etc.) além de outras 
redes como SUAS, redes sociais e comunitárias (BRASIL, 2011). 

 

A lógica da co-responsabilização entre equipe de PSF e NASF busca rever a 

prática dos encaminhamentos tendo como base o processo de referência e contra-

referência, “ampliando a para um processo de compartilhamento de casos e 

acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes de atenção básica, 

atuando no fortalecimento de seus princípios e no papel de coordenação do cuidado 

nas redes de atenção à saúde” (BRASIL, 2011). 

As equipes de NASF são compostas por profissionais de áreas distintas do 

conhecimento (Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de 

Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico 

Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; 

Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico 

Internista (clinica médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com 

formação em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou 

seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública 

ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas.) que podem ser 

classificadas em: 

 NASF 1 – composto por profissionais de nível superior presentes da lista 

acima, sendo vinculado a no mínimo 8 equipes de saúde da família e no 

máximo 15, além de reunir as seguintes condições: 



44 
 

 a soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve 

acumular no mínimo 200 horas semanais;  

 nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 

horas; e 

  cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter no mínimo 20 

horas e no máximo 80 horas de carga horária semanal. 

 

 NASF 2 – composto por profissionais de nível superior presentes da lista 

acima, sendo vinculado à três equipes de saúde da família e no máximo sete. 

Além de reunir as seguintes condições: 

 a soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve 

acumular no mínimo 120 horas semanais; 

 nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 

horas; e 

 cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter no mínimo 20 

horas e no máximo 40 horas de carga horária semanal15. 

 

O NASF deve atuar dentro de algumas diretrizes relativas à APS, a 
saber: ação interdisciplinar e intersetorial; educação permanente em 
saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da noção 
de território; integralidade, participação social, educação popular; 
promoção da saúde e humanização (BRASIL, 2009)16. 

 
 

Para a organização do trabalho, as equipes de NASF deverão criar espaços 

de discussão visando à gestão do cuidado, em conjunto com as equipes de Saúde 

                                                           
15 Portaria MS/GM n° 2.488, de 21 de outubro de 2011. 
16

 Apesar da Portaria n° 154/ 2008 ter sido revogada com a Portaria MS/GM 2.488/2011, ela 

mantém a essência do NASF e, por isso, utilizamos algumas passagens portaria revogada 
para refletir sobre as ações do NASF no presente capítulo. 
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da Família. É importante, que nesses espaços se possam definir as atribuições dos 

profissionais do NASF, que devem envolver a realização de discussões de casos 

clínicos, cujo intuito seria elaborar projetos terapêuticos singulares (PTS)17, que 

podem ter como eixos: 1) atendimentos compartilhados, entre profissional do NASF 

e de referência, que devem ser negociados previamente nas reuniões de equipes; 2) 

intervenções especificas dos profissionais do NASF com os usuários ou famílias, 

quando as equipes definirem como de extrema necessidade para o desenvolvimento 

do projeto terapêutico, tomando o devido cuidado para que a equipe de referência 

continue com a responsabilidade do caso; ou ainda, 3) ações no território que devem 

ser planejadas com as equipe de PSF, com o intuito de potencializar as ações em 

saúde, visando a prevenção e proteção da saúde da comunidade. 

Com o intuito de esclarecer as atribuições dos membros da equipe NASF, 

recorremos aos itens expostos no Caderno HumanizaSUS, que debate a  Atenção 

Básica (2010), e explica, sucintamente, as normas e diretrizes do NASF, para que o 

leitor compreenda quais os pressupostos do trabalho desses profissionais. 

 

• Identificar, em conjunto com as equipe de SF e a comunidade, as 
atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em cada uma 
das áreas cobertas; 
• Identificar, em conjunto com as equipe de SF e a comunidade, o 
público prioritário a cada uma das ações; 
• Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades 
desenvolvidas pelas equipes de SF e de Internação Domiciliar, 
quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de 
acordo com os critérios previamente estabelecidos; 
• Acolher os usuários e humanizar a atenção;  
• Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações 
que se integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, 
cultura, trabalho, lazer, entre outras; 

                                                           
17 O Projeto Terapêutico Singular é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas 
articuladas, para um sujeito individual ou coletivo e resultado da discussão coletiva de uma 
equipe interdisciplinar e usuário, com apoio matricial se necessário. Podendo ser 
estruturado através dos momentos de: diagnóstico, definição de metas, responsáveis e 
avaliação (BRASIL, 2010, p.213). 
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• Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas 
decisões, por meio de organização participativa com os Conselhos 
Locais e/ou Municipais de Saúde; 
 • Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e 
sensibilização das atividades dos NASFs por meio de cartazes, 
jornais, informativos, faixas, folders e outros veículos de informação; 
• Avaliar, em conjunto com as equipe de SF e os Conselhos de 
Saúde, o desenvolvimento e a implementação das ações e a medida 
de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores 
previamente estabelecidos; 
• Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de 
atenção dos NASFs; 
• Elaborar projetos terapêuticos, por meio de discussões periódicas, 
que permitam a apropriação coletiva pelas equipes de SF e os 
NASFs do acompanhamento dos usuários, realizando ações 
multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a 
responsabilidade compartilhada (BRASIL, 2010, p.212). 

 

 

Acreditamos que tamanho esclarecimento se faz necessário, uma vez que 

na prática dos serviços que acolhem os NASF, percebemos relatos de que não há 

clareza ainda quanto às especificidades do trabalho desses profissionais, muitas 

vezes transformando a retaguarda e o apoio, em atenção especializada dentro da 

atenção primária. 

 
 
Por outro lado, a portaria prevê que os profissionais dos NASF 
realizem “atendimento a casos específicos”, não deixando claro quais 
critérios definem os “específicos”. Assim, cabe questionar se a 
portaria não estaria permitindo, em sua operacionalização, uma 
equivocada interpretação das equipes da ESF de que os 
profissionais dos NASF seriam os mais habilitados para dar a 
resolutividade de tais casos (MARTINIANO, 2010, p.6). 

 

 

Seguindo na contramão do SUS e da política de atenção primária, o NASF 

nessa perspectiva, acaba se configurando como um dispositivo de gestão que visa 

conter a demanda reprimida dos níveis de média complexidade, fortalecendo “a 
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lógica do pacote mínimo baseado nas ações focais e seletivas, ferindo os princípios 

do SUS” (MARTINIANO, 2010, p.8). 

Apesar dos perigos da interpretação da portaria n° 154/GM decorrentes até 

então, que por um lado demonstrava coerência com as ideias de Apoio Matricial 

desenvolvida por Campos em 1999, por outro, não fazia referências oficiais ao 

modelo teórico adotado. Não sabemos ainda quais resultados a nova política de 

atenção básica trará para o NASF, mas por enquanto, o que vemos é que ao ganhar 

institucionalidade e estrutura, perde sua força instituinte, uma vez que fixa um único 

modelo de apoio matricial para a atenção primária.  

O que pretendemos aqui é ampliar a ideia de apoio que se generaliza, uma 

vez que pode haver apoio matricial no NASF, mas não exclusivamente nele, deve-se 

abrir possibilidades para a construção de outros espaços com força instituinte, como 

aqueles que, como vimos anteriormente, a PNH vem inventando nesses últimos 

anos.  

Investir no apoio matricial como um dispositivo de produção18 capaz de 

disparar reflexões sobre as práticas cotidianas, sobre as relações que os sujeitos 

constroem com seu território e, consequentemente, com os serviços de saúde, 

“amplia a capacidade de buscar informações, de interpretá-las, objetivando 

compreenderem-se a si mesmas, aos outros e ao contexto, aumentando, em 

consequência, a possibilidade de agir sobre estas relações” (CAMPOS, 2003, p.87). 

                                                           
18 Entendemos aqui o termo dispositivo de produção “como um meio capaz de interferir 
derrogando os circuitos de doença-cura, trazidos em outros circuitos mais imediatos como 
queixa internação, queixa-medicalização, queixa-suprimento, entre outros; capaz  também 
de ajudar a superar as visões da instituição como interioridade do território” (COSTA-ROSA, 
2005, p.3) . 
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Nessa perspectiva, o NASF tem o poder de romper com a lógica médica-

centrada, ao lateralizar as relações, democratizar os saberes, apostando na potência 

de cada sujeito, de cada relação construída e reinventada entre profissionais, entre 

profissionais e usuários, entre usuário e território, entre usuário e suas concepções 

de saúde e de cuidado. É nesse mosaico de diferentes saberes e de inúmeros 

atores-protagonistas que as ações em saúde vão se construindo, se transformando, 

se ampliando e se potencializando. 

 

 

3.3. O Apoio Matricial como potencializador de coletivos: 

(in)ventando novas relações nas redes sociais. 

 

 

No presente trabalho defendemos a potência do apoio enquanto força 

instituinte, capaz de romper paradigmas, ampliar a inteligência dos coletivos. Nessa 

perspectiva, é que tomamos como exemplo o blog da Rede HumanizaSUS (RHS) 

como uma estratégia inovadora e criativa de produzir saberes a partir da interação 

de diversos sujeitos na rede.  

O Blog da RHS nasce com o intuito de criar uma rede social para que 

pessoas interessadas ou envolvidas com a Política Nacional de Humanização da 

Gestão e da Atenção no SUS. 

 

Nosso objetivo é criar uma rede de colaboração, que permita o 
encontro, a troca, a afetação recíproca, o afeto, o conhecimento, o 
aprendizado, a expressão livre, a escuta sensível, a polifonia, a arte 
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da composição, o acolhimento, a multiplicidade de visões, a arte da 
conversa, a participação de qualquer um19.  

 

 

A RHS é um espaço aberto, que aposta na ampliação da potência coletiva 

dos sujeitos de modo a construir uma inteligência coletiva. A ideia é que a 

constituição de um emaranhado de informações e conhecimentos seja capaz de 

reunir experiências positivas para o desenvolvimento do SUS. 

Um aspecto interessante, que amplia as possibilidades de participação na 

RHS, é que qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo integral sem ser 

cadastrado no site e para fazer comentários ou postar alguma discussão, é 

necessário fazer um cadastro apenas com login, e-mail válido e cidade de 

residência. Dessa forma o blog abre uma “arena” de discussões sobre o SUS, onde 

os diversos participantes estabelecem rede de troca de conhecimentos, lado a lado.  

A seguir, apresentaremos um trecho extraído da RHS, com o intuito de 

demonstrar a potência das relações envolvidas no processo de construção de 

saberes possibilitada pelo blog. O trecho relata uma usuária de um serviço de saúde 

da rede suplementar que questiona o procedimento de classificação de risco 

adotado, quando seu pai sofria com o “risco de falência de um órgão!” (VERDIN, 

2011). 

 
 
Enviado por Marcele Verdin, qui, 17/02/2011 - 20:3920. 
 
Olá pessoal. 
Essa é a primeira vez que acesso a rede e gostaria de pedir ajuda. 
Hoje meu pai foi hospitalizado, seu caso era urgência, pois havia o 
risco de falência de um órgão. Quando chegamos ao hospital ele foi 
encaminhado diretamente para a classificação. A enfermeira não  

                                                           
19 Blog Rede HumanizaSUS. Disponível em: <http://www.redehumanizasus.net/rede-hs>. 
Acesso em: 25 out. 2011. 
20 Disponível em: <http://www.redehumanizasus.net/11672-negligencia-na-classificacao-de-
risco-e-acolhimento>. Acesso em: 26 nov. 2011. 
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estava na sala de ACR (Acolhimento e Classificação de Risco), 
quando ela chegou ele relatou fortes dores, o problema dele era 
visível, e ela o classificou como verde. Minha mãe insistiu que era um 
caso de urgência, mas ela ignorou completamente e manteve a 
classificação, quando ele foi atendido (3 Hs depois) foi 
imediatamente para o centro cirúrgico. 
Graças à Deus foi só um susto e agora ele está bem. Mas quero 
denunciar a enfermeira pois como sempre conversamos no estágio, 
o ACR é a porta de entrada para o hospital. A falta do acolhimento 
gerou muito stress e a negligência da enfermeira poderia custar a 
amputação de um membro do meu pai.  A questão é que ele foi 
antendido na rede privada e, nesse caso, não sei a quem devo me 
reportar para realizar minha denúncia. 
Obrigada. 
 
 
Olá Marcele, 
 
Enviado por Altair Massaro em seg, 21/02/2011 - 09:43. 
 
 Olha, infelizmente, mesmo tendo dedicado muito esforço em 
conjunto com várias equipes para desenvolver as estratégias 
de Acolhimento e Classificação de Risco, sempre me preocupou os 
usos que poderiam ser feitos destas ferramentas de organização da 
assistência. Não que eu ache que sempre deva haver uma só 
maneira de se fazer as coisas, mas o problema era exatamente 
vieses que produzissem desassistência com qualquer prejuízo ao 
usuário.  
Bem, a Rejane tem muita razão na sua análise: é preciso, nestes 
casos, ver o uso que tem sido feito da ACR, antes de se culpar o 
profissional. Não acho que os profissionais que atendem mal são 
vitimas do sistema ao qual se inserem. Há de fato a pressão para se 
fazer uma tarefa de tal ou tal modo, dependendo, como acentua 
Rejane, da concepção atribuída ao processo – no seu caso do 
hospital sobre a enfermeira – talvez. Mas também sempre há a 
própria atuação da profissional, que avalia se há ou não pertinência 
ética.  
De qualquer forma, a questão não me parece do campo pessoal, 
mas mais do âmbito institucional. São posturas como esta que 
fortalecem teses que somente o profissional médico pode fazer 
Classificação de Risco, produzindo graves distorções no processo de 
trabalho nas portas de urgência. 
Muitos serviços, Marcele, têm utilizado a ACR como um discurso de 
modernidade e também para cumprir normatizações exigidas por 
protocolos específicos, como acreditação hospitalar (tanto no público 
como no privado), obtenção de recursos públicos por meio de 
contratualizações (hospital de ensino, filantrópicos etc) sem se 
preocupar muito com a forma como são realizados os procedimentos 
de avaliação e, menos ainda, como o desdobramento da análise 
(pacientes que têm necessidades menos graves – os azuis – são 
frequentemente dispensados das unidades de urgências hospitalares 
sem serem atendidos e sem encaminhamento seguro – consulta 
marcada com brevidade na UBS ou PSF, por exemplo). 
 

http://www.redehumanizasus.net/11672-negligencia-na-classificacao-de-risco-e-acolhimento#comment-8086
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Quando há prejuízo ou risco de prejuízo para o usuário, como no 
caso de seu pai, sempre pode haver a denúncia para instituições de 
classe (CRM, COREN etc) ou mesmo ações públicas (Policial). O 
problema é que nestes casos já houve o prejuízo, pouco se pode 
fazer a respeito – reparações financeiras não trazem órgãos ou vida 
de volta, não é mesmo? E de concreto pouco ensinam aos serviços 
sobre o modo de operar. 
Acho que o melhor meio é sempre a possibilidade de diálogo, 
contando com redes de ajuda – redes como a Rede Humanizasus 
(grupos do seu estado ou município sempre são mais sensíveis e 
disponíveis para questões locais), talvez as próprias secretarias de 
saúde de seu estado ou município também podem mediar diálogos 
com serviços desta natureza (mesmo sendo privados), os sistemas 
de ouvidoria dos serviços, enfim, ações menos punitivas e mais de 
sensibilização junto a estas instituições mostrando os riscos de 
ações pouco responsáveis. 
Marcele, de qualquer modo, podemos continuar esta conversa, junto 
com outros companheiros da rede, para produzir modos de ações 
mais potentes nas práticas de saúde. 
Um abraço e boa recuperação a seu pai. 
Altair  
 
O SUS agradece... 
 
Enviado por Ricardo Teixeira em qui, 24/02/2011 - 15:10. 
 
Marcele, 
Eu penso que todos nós é que temos que lhe agradecer! 
Aprendi demais com você, com os companheiros que entraram 
nessa conversa, com esses seus novos esclarecimentos e, 
sobretudo, com sua postura cidadã e comprometida. 
Amplia nossa convicção de que só um sistema de atenção à saúde 
verdadeiramente público (animado de cabo a rabo por um espírito 
público, que trate a saúde como bem comum e não uma "mercadoria 
privada") é que pode dar certo! 
Seu modo de relatar o problema vivido, mesmo sendo no setor 
privado, não foi o de uma mera "consumidora", mas de uma 
verdaeira cidadã, imbuida de uma preocupação que transcende o 
interesse particular (o caso do seu pai) e compreende que sua 
vivência negativa expressa problemas que são coletivos. 
Acho que não se trata de te parabenizar, mas agradecer mesmo! 
Sua atitude melhora a paisagem ético-política do mundo... 
Abraços, 
Ricardo 
Coordenador da RHS 
 
 
Obrigada 
Enviado por Marcele Verdin em ter, 22/02/2011 - 18:09. 

Olá pessoal, 
  
Obrigada pelos esclarecimentos, e pela reflexão que vocês me 
proporcionaram. No dia do ocorrido tentei ir por esse lado, fui até o  

http://www.redehumanizasus.net/11672-negligencia-na-classificacao-de-risco-e-acolhimento#comment-8109
http://www.redehumanizasus.net/11672-negligencia-na-classificacao-de-risco-e-acolhimento#comment-8089
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coordenador dela (minha mãe havia tentado conversar com a 
enfermeira) e coloquei pra ele a situação e o procedimento da 
enfermeira. Ele afirmou que meu pai não relatou dores e tentou me 
dar uma errolada. Cometei com ele que faço estágio na área e que 
pelo quadro dele a classificação seria laranja, a resposta que obtive 
foi muito frustrante, o que percebi foi o que Altair colocou, a 
instituição não está preocupada com o procedimento de avaliação, 
ela segue o padrão por ser uma determinação do governo. 
O que me tirou do sério foi justamente esse descaso com a saúde e 
com a qualidade do serviço pois o coordenador disse que poderia 
conversar com a enfermeira mas estava muito claro que ele disse 
isso apenas para que eu me sentisse satisfeita e parasse de falar 
que a enfermeira deles classificou errado. Minha intenção inicial era 
que ele conversasse com a enfermeira sobre a falta do acolhimento e 
a classificação inadequada para que outras pessoas não passassem 
pela situação que vivenciamos. Penso que realmente a melhor porta 
é o SUS. Quando trabalhava no hospital essa tensão era presente e 
na verdade era maior e mais intensa e mesmo assim eu via os 
funcionários preocupados com a saúde dos usuários, procurando 
vaga para que se realize a transferência de algum paciente. 
Realmente o setor privado faz da saúde um comércio ... 
  
Ufa, acho que acabei de fazer terapia com vocês rs rs 
Obrigada 

 

O coletivo como "terapia" 
 
Enviado por Maria Luiza Car... em sex, 25/02/2011 - 16:34. 
 
Cara Marcele, 
Penso que quase tudo já foi dito pelos compas que comentaram seu 
post. O pai está bem? Esperamos que sim. 
A tua fala sobre "sentir" este espaço como uma terapia, mas não 
qualquer tipo de terapia, é muito legal. Uma das facetas desta rede é 
acolher com afeto o outro e suas questões com os assuntos da 
saúde. Nesse sentido, podemos considerá-la terapêutica. 
Mas uma nova acepção de cuidado terapêutico: a coletivização pelo 
contágio e implicação. 
Seja muito bem-vinda!!! 
  
Iza Sardenberg 
Coletivo de Editores da RHS 

 

 

Apesar de um pouco extensa a citação anterior, consideramos que esse 

exemplo é apenas uma pequena amostra daquilo que a rede se propõe a fazer. Mais 

do que um espaço aberto para discussões a respeito do SUS, da PNH, a RHS age  

http://www.redehumanizasus.net/11672-negligencia-na-classificacao-de-risco-e-acolhimento#comment-8116
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como um dispositivo de produção de saberes, de saúde, de afetos, capaz de 

atravessar os sujeitos conectados, ampliando as possibilidades de relações, 

buscando a potencialização da inteligência coletiva constituída nessa rede. Um 

aspecto interessante é a referência da usuária (Marcelle) sobre o fato de ter 

realizado uma “terapia na rede”. Esse sentimento reflete como a RHS tem o poder 

de afetação, de sensibilizar e de constituir relações verdadeiras a respeito de um 

determinado tema.  

É com esse olhar que buscamos compreender esse espaço cibernético 

como um lugar possível de se exercer a função apoio, mais especificamente, o apoio 

matricial, sem hierarquizar saberes e práticas, mas considerando o sujeito pela sua 

essência, por aquilo que sente necessidade de discutir, questionar e de se indignar. 

Com essa potencialidade é que a rede HumanizaSUS surge como um novo modo de 

(in)ventar relações, uma vez que essas conexões só são possíveis nesse lugar, com 

a singularidade de uma rede social, em que o tempo e o espaço são dimensões 

coadjuvantes em um universo inquieto, de constantes transformações e 

apropriações singulares, coletivas, subjetivas e intensas. 

 

 

3.4. Expansões Recentes da Ideia de Apoio em Novas 

Experimentações do Campo da Gestão 

 

Com as recentes discussões sobre as possibilidades de construir ações 

capazes de consolidar o SUS, muitas experiências exitosas e potentes tem se 

destacado pelo país. Acreditamos que o caminho que buscamos percorrer até o 

presente momento teve como intuito mostrar apenas algumas questões que nos 
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chamaram a atenção, ora por motivações ideológicas, ora pessoais, mas 

acreditamos que essa experiência poderia ser muito mais interessante e concreta se 

conseguíssemos exemplos reais de ações positivas sobre a potencialidade da 

função apoio. Com esse foco, é que destacamos ações de algumas instâncias 

federativas que abrem um caminho, que apesar de conter muitas pedras e 

obstáculos, possui possibilidade de grandes espaços que favorecem a inovação, a 

criatividade e a transformação. 

O primeiro exemplo que citaremos aqui é o do município de Campinas, 

localizado no interior do Estado de São Paulo. Campinas é hoje uma cidade com 

pouco mais de um milhão de habitantes segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 201021. Desde a década de 70, a gestão municipal 

optou por um modelo de saúde que priorizasse a atenção primária. Os centros de 

saúde (CS) possuíam profissionais como médico generalista e auxiliares de saúde, 

além de equipes mínimas de saúde mental em algumas unidades. Tais profissionais 

tinham o comprometimento de trabalhar com educação em saúde junto à população 

visando à promoção de saúde e a prevenção. Em 2001 a Secretaria Municipal de 

Saúde implanta o Programa Paidéia que era uma adaptação do modelo PSF para as 

características sanitárias do município que já possuía um pioneirismo no campo da 

saúde. 

Com tamanha particularidade, quando o município adota o modelo PSF, 

associa as ações e serviços já existentes na rede, buscando “ampliá-los e combiná-

los com outros princípios: acolhimento, responsabilização, co-gestão, entre outros 

(Figueiredo, 2005 apud Gomes, 2006, p.3). Desse modo, as equipes são 

reorganizadas associando à elas uma população adscrita e um território singular. 

                                                           
21 IBGE – dados disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo 
2010 /resultados_dou/SP2010.pdf>. Acesso em 2 dez. 2011. 
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Com essa nova estruturação, as especificidades (saúde mental, 
coletiva, reabilitação física) ocupam um lugar de apoio, junto às 
equipes de referência, numa perspectiva de ampliar a sua clínica, 
realizar Projetos Terapêuticos, de forma a facilitar a vinculação e 
responsabilização, desconstruindo a lógica dos encaminhamentos 
desnecessários (ibidem). 

 

A experiência de apoio matricial vigente no município de Campinas visa 

ampliar a clínica, proporcionar um acolhimento capaz de potencializar a autonomia 

dos sujeitos, buscar a co-responsabilização das equipes pelo cuidado de sua 

clientela,  construir uma ideia de saúde que ultrapasse os limites da ausência de 

doença, incentivando a produção de qualidade de vida, a prevenção e promoção de 

saúde. Esse mesmo arranjo visa, portanto, “contribuir para a ‘flexibilização e 

abertura institucional, no que se refere a olhares, saberes, poderes, normas, ações e 

relações, garantindo o acesso e a participação do usuário’ (Nascimento, S.P.P e 

Braga Campos, F. C., 2003 apud Gomes, 2006, p.5). 

Assim como o município de Campinas representa uma experiência 

importante e exitosa no âmbito do apoio matricial, a PNH também tem demonstrado 

estratégias interessantes para a construção de uma política de saúde mais 

humanizada, investindo na construção coletiva de possibilidades que visem 

aprimorar e consolidar o SUS.  

Desde a criação da PNH em 2003, as noções de apoio defendidas por 

Campos, assim como o Método da Roda, e particularmente o Apoio Institucional 

ganham mais espaço no cenário da política de Saúde no país. Desse modo, em 

sintonia com a produção teórica de Campos, a PNH tem como base a democracia 

institucional, defendendo a autonomia e o protagonismo dos sujeitos envolvidos nos 

processos de produção de saúde, de conhecimento, e de compartilhamento de  
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saberes. A função apoio, portanto, é um dispositivo capaz de ampliar as 

possibilidades de reflexão sobre as práticas dos processos de trabalho em saúde, de 

ampliar os modos de compreensão e entendimento dos coletivos de tal modo que 

estes ganhem espaço e voz para defenderem suas perspectivas, suas 

necessidades, suas expectativas sobre saúde e qualidade de vida. 

Em 2006 se inicia o processo de formação de apoiadores da Política 

Nacional de Humanização, baseada na metodologia de Formação/Intervenção 

(BRASIL, 2010c). A aposta nesse processo advém da função estratégica para a 

capilarização da política no território nacional. Desse modo, as formulações sobre 

apoio institucional ganham impulso considerável no campo das políticas de saúde, 

uma vez que dinamiza as relações das pessoas envolvidas no apoio, contribuindo 

para a melhoria dos processos de gestão e organização dos serviços e para a 

construção de espaços coletivos que possibilitem  reflexões, trocas de saberes, de 

afetos e, acima de tudo, potencializem as ações em saúde.   

Esse modo de “estar ao lado” como forma imprescindível de estimular o elo 

clínica e gestão da PNH tem inspirado ações do Ministério da Saúde na ampliação 

de estratégias de articulação e apoio no SUS, capazes de enfrentar os desafios da 

fragmentação da rede, baixa eficácia e qualidade dos serviços prestados, além das 

problemáticas referentes ao financiamento e gestão do sistema. 

Com o Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080, 

a tentativa é de preencher a lacuna no que se refere ao arcabouço jurídico do SUS. 

Dessa forma, o documento “Diretrizes para o Apoio Integrado” de 17 de Outubro de 

2011 [em fase de elaboração] busca ainda conceituar: 

 a descentralização do sistema em regiões de saúde; 
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 as responsabilidades dos entes federados por meio do Contrato Organizativo 

da Ação Pública da Saúde (COAP); 

 a Rede de Saúde como conjunto de ações e serviços organizados em níveis 

de complexidade crescente; 

 a noção da porta de entrada do sistema por meio da atenção primária, dos 

serviços de urgência/ emergência, os serviços de atenção psicossocial e os 

serviços de porta aberta como os serviços de Saúde do Trabalhador e os 

Centros de Aconselhamento e Testagem (CTA).  

 a compreensão do Mapa da Saúde como descrição geográfica dos recursos 

humanos, de ações e serviços do SUS como forma de identificar as 

necessidades de saúde da população, além de orientar o planejamento em 

saúde dos entes federados; 

 o planejamento em saúde, obrigatório para entes públicos e como indutor de 

políticas para o setor privado, baseando-se nas diretrizes nacionais do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS); 

 o estabelecimento da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 

(RENASES) ofertados aos usuários do SUS e da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME); 

 as Comissões Intergestores como entidades de pactuação entre os entes 

federados para a gestão compartilhada do SUS. 

Com mais esse esforço político de consolidação do SUS é que novas 

estratégias necessitam ser inventadas, as práticas reelaboradas, sempre com o 

intuito de potencializar as ações e serviços de saúde.  
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É neste contexto, entre a autonomia e a necessidade de interação 
entre os entes federados, entre as especificidades de cada 
Secretaria do MS e a necessidade de diminuir a fragmentação na 
implementação das Políticas de Saúde, entre a agenda estratégica 
do SUS e as singularidades dos contextos locais, que se insere a 
discussão da estratégia do Apoio Integrado, como forma do MS 
promover maior horizontalidade nas relações interfederativas, maior 
cooperação no processo de construção das Redes de Atenção à 
Saúde nas Regiões de Saúde, contratualizando o desenvolvimento 
das práticas de atenção e gestão, que produzam acolhimento, com 
ampliação do acesso e qualidade no SUS (BRASIL, 2011a, p.6)22

. 

 

A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) em 2008 elabora 

a estratégia do Apoio Integrado para a implantação da Política Nacional de Gestão 

Estratégica e Participativa – ParticipaSUS. Essa modalidade de apoio, implantada 

nos estados e municípios, tem o intuito de “apoiar e cooperar no processo de 

implementação das políticas governamentais de saúde” (BRASIL, 2012). Ainda 

complementa que essa 

 

[...] estratégia busca privilegiar a função formativa para estabelecer 
relações construtivas entre as três esferas de governo, funcionando 
como um dispositivo de apoio à gestão e fortalecimento da 
capacidade de governo sobre o sistema de saúde nos âmbitos 
estadual e municipal.  
O propósito é o de intermediar e promover a cooperação técnica aos 
sistemas estaduais de saúde, a partir do envolvimento participativo e 
integrado de todas as áreas ministeriais, atuando assim como indutor 
de um reordenamento e qualificação na gestão do próprio Ministério 
da Saúde, pela necessidade de se estabelecer fluxos transversais de 
demandas e respostas integradas (Ibidem). 

 

O Apoio Integrado proposto pelo Ministério da Saúde (MS) visa uma relação 

entre os entes federados que vai além da indução financeira. Busca, acima de tudo, 

aprimorar “a prática gestora, a partir da análise de resultados em grupos plurais e 

                                                           
22 Trecho extraído do documento  desenvolvido pelo Ministério da Saúde “Diretrizes para o 
Apoio Integrado” de 17 de Outubro de 2011.  
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implicados positivamente com mudanças para melhoria do SUS” (BRASIL, 2011a, 

p.8).  

A função apoio, compreendida no âmbito do MS, é entendida como um 

papel institucional, exercida por um representante “que assume posicionamento 

subjetivo, ético e político de acordo com os objetivos estratégicos da gestão federal 

e a metodologia de apoio integrado, aqui explicitada, e as demandas e/ou 

necessidades dos Estados e Municípios” (ibidem).  

Para melhor compreender como se articula a noção do apoio integrado, o 

MS utiliza a concepção do nó Borromeano que 

 

[...] é formado por 3 elos distintos, entrelaçados de tal modo que, 
cortando-se um dos elos, não importa qual deles, todos 
imediatamente se soltam e o nó se desfaz. Entendemos que a 
estratégia do apoio integrado, assim ancorada, somente terá sentido 
se, efetivamente, for sustentada pelo que representam cada um 
desses elos: o projeto de formação, a condução do apoio integrado e 
o seu monitoramento e avaliação (BRASIL, 2011a, p.8).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

 

 

 

 

Figura1. Nó Borromeano23 

 

                                                           
23 Imagem extraída do documento desenvolvido pelo Ministério da Saúde “Diretrizes para o 
Apoio Integrado” de 17 de Outubro de 2011. [Ver BRASIL, 2011a].  
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Para que a estratégia do Apoio Integrado seja efetiva, o MS criou a 

Coordenação-Geral da Estratégia do Apoio Integrado, organizada de forma 

colegiada e, desse modo, cada secretaria24 deverá indicar um membro para compor 

o Núcleo Gestor do Apoio Integrado “que terá como objetivo fazer a gestão 

(operacionalização, acompanhamento e avaliação do desempenho) da estratégia 

adotada” (BRASIL, 2011a, p.9).  

O Apoio Integrado se constitui a partir de equipes de referência que podem 

ser formadas por apoiadores generalistas e temáticos. Os apoiadores generalistas 

possuem caráter mais abrangente e realizarão as interlocuções entre estados e 

municípios na implementação de Políticas Nacionais de Saúde. Os Apoiadores 

temáticos compreendem aqueles com saber especializado em um dado processo de 

atenção à saúde/gestão que serão acionados por um apoiador generalista de acordo 

com a demanda, com o objetivo de potencializar a cooperação federal a estados e 

municípios.  

 

As Equipes do Apoio Integrado dos Estados serão compostas por 
apoiadores generalistas, das Secretarias do Ministério da Saúde com 
políticas estruturantes para a organização do sistema, sendo um 
apoiador da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), 
um apoiador da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde (SGTES) e três apoiadores da Secretaria de Atenção à Saúde 
(SAS), sendo um apoiador do Departamento de Articulação de 
Redes de Atenção à Saúde (DARAS), um da Política Nacional de 
Humanização (PNH/DAPES) e outro do Departamento de Atenção 
Básica (DAB), que deverão reunir-se, periodicamente, para 
discussão das estratégias de implementação das Políticas de Saúde 
e de acordo com os objetivos estratégicos do MS. As demais 
Secretarias deverão apoiar as equipes matriciais, com apoiadores 
temáticos, nas demandas inerentes à sua área (BRASIL, 2011a, 
p.11). 

 

                                                           
24 Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SCTIE), Secretaria Executiva (SE), Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI), Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS), Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES). 
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Ao retomar a ideia de apoio que buscamos desenvolver nos capítulos 

anteriores, ou seja, o apoio enquanto possibilidade de ampliação da potência de 

ação dos coletivos é que podemos compartilhar da perspectiva de apoio integrado 

que o MS visa implementar, de tal modo que  

 

[...] envolve uma tríplice tarefa – ativar coletivos, conectar redes e 
incluir a multiplicidade de olhares e práticas, interesses e desejos 
para produção de objetivos comuns, na implementação das Políticas 
de Saúde. Portanto, são necessários mecanismos de co-gestão, para 
que gestores e trabalhadores possam olhar para o próprio trabalho, 
para suas relações dentro do serviço, para as relações das equipes 
com os usuários, para que mudanças possam ocorrer (Ibidem, p.7). 

 

A estratégia de Apoio Integrado é recente na política de saúde brasileira e 

ainda não temos dados que descreva suas ações concretas, ou ainda, seus 

resultados preliminares. No entanto, sem dúvida, é um tema atual, que tem sido 

discutido no MS como uma forma possível de construir novos caminhos para a 

consolidação do SUS. É, portanto, com essa expectativa que acreditamos ser de 

fundamental importância relatar essa experiência no presente trabalho. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender os processos históricos, políticos, econômicos, sociais e 

culturais que envolvem a construção e as tentativas de consolidação do SUS não é 

uma tarefa fácil, tentar elucida-los em um trabalho de conclusão de curso de um 

Programa de Aprimoramento e Especialização Multiprofissional em Saúde Coletiva, 

tampouco. Aqui tivemos a ousadia de tentar explorar o SUS por diferentes aspectos, 

mas sempre partindo dos inúmeros esforços para a sua consolidação ao longo 

desses pouco mais de 20 anos de existência.  

Enquanto política pública, no decorrer dessas linhas, pudemos perceber um 

SUS grandioso, tanto por seus princípios e diretrizes, quanto pelo tamanho do 

território que ostenta abranger. A complexidade das ações e serviços ofertados, a 

organização do cuidado, o enfoque na produção de saúde dos coletivos, além de 

todos os arcabouços teóricos, jurídicos e ideológicos que constituem esse sistema, 

abre inúmeras possibilidades de potencializar os sujeitos nele envolvidos, sejam 

usuários, trabalhadores, gestores. E refletindo sobre essa potência, é que 

escolhemos a função apoio como tema principal desse trabalho. Partimos da história 

de constituição do SUS na década de 80, como processo que acompanha a luta 

pela democracia, pela nova constituição, por um modelo de saúde mais justo. Nesse 

tempo, nos deparamos com a vontade, a inventividade e a força dos movimentos 

sociais, da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, de reerguer o país após um 

longo período de regime ditatorial. Buscavam direito à saúde, ao acesso universal e 

serviços de qualidade. A nova concepção de saúde vai além da ausência de doença 

e visa integrar o sujeito com suas experiências, seu território, sua coletividade. De 

acordo coma Lei 8.080/90, a saúde 
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[...] tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o acesso aos bens e 
serviços essenciais, os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do país. 
Parágrafo Único. “Dizem respeito à saúde as que, por força do 
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à 
coletividade condições de bem estar físico, mental e social.” 
(BRASIL, 1990a). 

 

Nessa perspectiva, são criados inúmeros esforços para consolidar o modelo 

de saúde adotado. Em 1994 a atenção primária ganha força com o Programa de 

Saúde da Família (PSF) que busca ser a porta de entrada do SUS, juntamente com 

as unidades de urgência/emergência. A partir da reorientação do modelo, visando a 

melhoria dos serviços e da atenção é criada a PNH em 2003, os NASF em 2008 e a 

ideia de Apoio Integrado em 2011.  

Apesar de todo esse processo não ser linear e conter todos os desafios 

inerentes a um sistema que tenta dar conta de toda a sua população e território, é 

necessário criar novas estratégias, novos recursos capazes de ativar a força 

instituinte do SUS. 

É nesse ponto que acreditamos que a função apoio emerge enquanto 

potencializador das práticas em saúde, dos sujeitos, dos territórios. O apoio 

matricial, se por um lado é institucionalizado pelo NASF, o que não necessariamente 

faz perder sua potência, por outro, aparece em outros espaços como uma força 

dinâmica e impulsionadora, como é o caso da PNH, da RHS. O apoio institucional 

busca sempre operar nos coletivos, incentivando a transformação cotidiana da 

gestão dos serviços e o aprimoramento dos profissionais. O apoio integrado, mesmo 

que ainda novo no cenário nacional, busca colocar-se ao lado dos gestores 

(estaduais e municipais) para construir um norte em relação à melhoria das  
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condições de saúde da população, por meio de equipes de referência formadas por 

apoiadores generalistas e especialistas que apoiarão e representarão o MS no dia-a-

dia da rede de ações e serviços em saúde. 

Diante de toda a construção que realizamos ao longo dessa breve reflexão, 

buscamos cartografar os espaços em que a função apoio emerge enquanto força 

instituinte, capaz de potencializar de coletivos, inovar as práticas, incentivar e 

impulsionar a autonomia dos sujeitos. Muitas questões emergiram neste processo, 

talvez algumas delas não puderam ainda contar com respostas efetivas. Mas, não é 

essa a grande motivação do pesquisador? Sempre descobrir que há mais questões 

a serem respondidas, novos desafios a serem enfrentados, e muitas vezes se 

deparar com um vazio de soluções possíveis? Acreditamos que uma reflexão que 

envolve o SUS sempre será diferente a cada leitura, a cada momento, pois estamos 

em meio ao seu pleno movimento, participando de sua construção, de suas 

conquistas e derrotas. Contudo, essa tentativa de explorar apenas uma de suas 

inúmeras estratégias, como aqui optamos pela função apoio, não limita de forma 

alguma a produção de conhecimento, como se esse trabalho fosse uma ideia 

acabada. Pelo contrário, desejamos que esse trabalho seja mais um disparador de 

novas questões, novas possibilidades e novos olhares para repensar e consolidar o 

SUS.   

E, assim, concluímos essa jornada com o pensamento de Galeano: 

 

 

[...] ela está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta 
dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. 
Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a 
utopia? Serve para isso: para caminhar. 
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