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DIRETRIZES DO MATRICIAMENTO EM VITÓRIA 

 

INTRODUÇÃO 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do 
mundo. Sua efetivação envolve processos complexos que contempla ações como 
planejamento, financiamento, formação, promoção, prevenção, assistência e 
reabilitação. Toda essa complexidade se concretiza nos diversos serviços de saúde, 
que representam a dimensão mais visível do SUS para a população.  Estes serviços 
devem se articular numa Rede de Atenção à Saúde (RAS), definida como “conjunto 
de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, 
com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde” (BRASIL, 2011).  

Para cumprir tal organização em redes, o princípio organizativo da hierarquização e 
os princípios doutrinários da universalidade, integralidade e equidade, a rede de 
serviços do SUS tem no nível da Atenção Básica (AB) um espaço de importância 
estratégica. Trata-se do primeiro nível de atenção e porta de entrada preferencial do 
SUS, tendo como atributos essenciais a acessibilidade, a longitudinalidade, a 
integralidade e a coordenação do cuidado (STARFIELD, 2002). A efetivação de cada 
um destes atributos é necessária para que os outros também se concretizem, uma 
vez que cada um se articula com os demais.  

Dentro deste contexto complexo do cuidado em saúde, o Apoio Matricial (AM), ou 
matriciamento, surgiu como um arranjo que visa promover encontros entre 
profissionais das equipes dos diferentes serviços, possibilitando a troca de saberes e 
práticas para o estabelecimento de parceria entre os profissionais que atuam em 
diferentes equipes da Atenção Básica (AB) e entre os profissionais da AB e os 
profissionais de outros serviços de média ou alta complexidade. Com isso busca-se 
ampliar a capacidade de ação de todos os envolvidos e promover a integralidade, a 
resolutividade e a qualidade da atenção oferecida.  

O matriciamento, portanto, trata-se de uma prática essencial para garantir a 
efetivação do cuidado integral, pois permite a interlocução dos profissionais, 
promovendo encontros, discussões e trabalho conjunto, elementos necessários para 
o cuidado de qualidade e para a própria construção e consolidação do SUS. O 
matriciamento tem sua ação na chamada micropolítica, entendida como “o agir 
cotidiano dos sujeitos, na relação entre si e no cenário em que eles se encontram” 
(Franco, 2006), espaço pleno de possibilidade, mas também das tensões e conflitos 
que só se resolvem quando se instituem metodologias e arranjos que permitam as 
trocas e articulações entre os atores envolvidos. 

Em Vitória, o apoio matricial foi adotado como uma política institucional cujas 
atividades tiveram início no ano de 2007. A primeira experiência foi na área de 
Saúde Mental, com a organização de equipes regionais que tinham como objetivo 
ampliação da atenção em saúde mental na rede de serviços a partir da Atenção 
Básica. Em julho de 2007 tiveram início as primeiras articulações para implantação 
do apoio matricial em Saúde do Idoso e no ano de 2008 teve início também o 
matriciamento em Infecções Sexualmente Transmissíveis/AIDS (IST/AIDS) e Saúde 
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da Mulher. Existem também discussões sobre a possibilidade de matriciamento em 
outras áreas da Secretaria Municipal de Saúde (MADUREIRA; BISSOLI, 2014).  

As experiências em curso no município demonstram as potencialidades do 
matriciamento para o fortalecimento da rede de atenção à saúde no que se refere à 
atenção integral aos usuários, bem como a construção de formas mais inclusivas de 
cuidado. Nota-se que os serviços vêm alcançando a desejada ampliação do olhar 
sobre os usuários e seu entorno, assim como para a promoção à saúde que requer 
justamente a criação de vínculo e a aproximação com o cotidiano das comunidades 
e das equipes. Outro resultado importante foi a ampliação do acesso e da 
resolutividade da atenção básica, na qual muitos sujeitos passaram a ser acolhidos, 
tendo seu cuidado ampliado a partir do matriciamento. Da mesma forma, a 
organização da relação entre os serviços da atenção básica e os Centros de 
Referência e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) apresentou melhoria, com 
os serviços passando a manter uma interlocução direta antes inexistente ou limitada 
à emissão de guias de referência e contra referência. O matriciamento permitiu que 
os serviços se aproximassem, avançando numa relação que em certos momentos 
pode ser desafiadora, mas que demonstra o compromisso de ambos na busca da 
melhor atenção aos usuários. 

Observa-se, porém, que ainda existem fragilidades e dificuldades para se manter e 
sustentar as práticas de matriciamento frente às pressões das demandas e à 
dificuldade de se garantir os encontros e a regularidade deste trabalho, pontos que 
expressam a necessidade de avançarmos na construção de estratégias que 
permitam sua consolidação e sustentação. 

A partir de uma pesquisa realizada no ano de 2015 com todas as equipes da AB (por 
meio de questionário) e com os serviços matriciadores (por meio de relatórios de 
análise do matriciamento) foram conhecidas fragilidades e fortalezas do 
matriciamento em Vitória. Nessa pesquisa também foram colhidas sugestões para a 
reorganização desta prática no município. As informações coletadas com as equipes 
matriciadoras e matriciadas foram a base para as diretrizes apresentadas no 
presente documento, que tem por objetivo enfrentar as fragilidades e fortalecer o 
processo de matriciamento no município. Trata-se das Diretrizes do Matriciamento 
em Vitória, que deverão contribuir com as áreas que realizam ou venham a realizar o 
matriciamento no município.  

O documento não propõe uma padronização normativa do matriciamento, uma vez 
que a flexibilidade e a construção cotidiana das práticas, em conformidade com as 
características locais, nos diferentes tipos de matriciamento, são princípios 
essenciais para o mesmo. A proposta deste documento se centra na definição de 
diretrizes, fundamentos e critérios que contemplem os importantes pressupostos 
deste trabalho, considerando as particularidades da rede municipal de saúde de 
Vitória (Iglesias, 2015). Estes pressupostos, princípios e diretrizes do matriciamento 
devem orientar a organização e as ações em todas as áreas em que o 
matriciamento é oferecido no município. 
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1 DEFINIÇÃO DE MATRICIAMENTO/APOIO MATRICIAL 

O apoio matricial, ou matriciamento, é uma estratégia e arranjo de gestão do 
trabalho que visa ampliar a oferta de ações em saúde a partir da articulação e do 
compartilhamento de saberes e práticas entre duas ou mais equipes, promovendo a 
interdisciplinaridade, o trabalho em rede, a ampliação da clínica e da capacidade de 
ação/intervenção na saúde, com corresponsabilização e organização coletiva dos 
diferentes atores envolvidos (BRASIL, 2004). 

Neste arranjo de gestão e trabalho, os profissionais lançam mão de diferentes 
saberes e práticas, especializadas ou não, no intuito de ampliar a capacidade de 
cuidado de todos, assim como os conhecimentos e habilidades para lidar com as 
ações de cuidado, assistência, prevenção e reabilitação, avançando em direção a 
uma atuação mais pautada pelo campo da saúde coletiva e da promoção à saúde.  

Dessa forma, ao considerar que “o processo de saúde-enfermidade-intervenção não 
é monopólio nem ferramenta exclusiva de nenhuma especialidade, pertencendo a 
todo o campo da saúde, o matriciamento resulta em um processo de trabalho 
interdisciplinar por natureza, com práticas que envolvem intercâmbio e construção 
do conhecimento” (CHIAVERINI, 2011, p.16). Busca-se, assim, “[...] empreender a 
cogestão de relações interprofissionais” (OLIVEIRA; CAMPOS, 2015, p.230), 
promover a democratização das relações e a valoração de cada equipe, construindo 
entre elas uma relação de reciprocidade que fomente o fortalecimento dos sujeitos e 
coletivos (BRASIL, 2004; BERTUSSI, 2010; IGLESIAS, 2015).  

Nessa perspectiva de valorização de uma concepção ampliada do processo saúde-
doença e do trabalho em rede, necessário para a garantia da integralidade em 
saúde, o matriciamento busca superar a lógica do simples encaminhamento, da 
referência e contra-referência entre Atenção Básica e serviços especializados, 
passando a trabalhar com a lógica da corresponsabilização e do compartilhamento 
do cuidado.  

Assim, o matriciamento cumpre mais uma de suas propostas de enfrentamento da 
fragmentação do cuidado e da burocratização das práticas de saúde, tendo forte 
compromisso com a busca de maior resolutividade da atenção. Para tanto, a 
articulação de equipes especializadas com a atenção básica, que tem a 
coordenação do cuidado como um de seus atributos, deve acontecer também com a 
aproximação e participação dos sujeitos e da população, com ações mais próximas 
do território e da comunidade. 
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2 ORGANIZAÇÃO DO MATRICIAMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

Na organização da rede municipal de saúde de Vitória, o matriciamento se constitui 
como uma política institucional relacionada à diretriz do funcionamento integrado dos 
serviços, numa rede de atenção integral à saúde da população.  

Para o cumprimento desta diretriz, os serviços ou equipes matriciadoras e as 
equipes matriciadas devem se organizar internamente e se articular para a 
realização do matriciamento. O conjunto da rede municipal de serviços deve 
sustentar o compromisso institucional com sua realização que, vale dizer, é uma 
atribuição comum a todos os serviços e seus profissionais.  

Nesse sentido, são consideradas como: 

- Equipes de referência/equipes matriciadas: as equipes de Saúde da 
Família (eSF), as equipes da Atenção Básica1 com EACS (Estratégia de 
Agentes Comunitários da Saúde), as equipes das UBS sem ESF (eAB) e as 
equipes de Consultório na Rua. 

- Equipes matriciadoras: equipes compostas por profissionais dos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS) e dos Centros de Referência que realizam o 
matriciamento da atenção básica, bem como equipes constituídas por 
profissionais especialistas que organizem seus processos de trabalho em 
conformidade com a lógica do apoio matricial e da presente Diretriz.  

OBS: Os NASF-AB-AB (Núcleo Ampliado de Saúde da Família) também são 
equipes matriciadoras, e orientam seu processo de trabalho em conformidade com o 
documento “Diretrizes para a organização e funcionamento dos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família – NASF-AB em Vitória”, o qual está de acordo com este 
documento.  

Outros serviços ou áreas também poderão se organizar para a oferta do 
matriciamento no Município, seguindo as definições da presente Diretriz e após 
pactuação com os setores envolvidos, a saber, com a Gerência de Atenção à Saúde 
(GAS), com Coordenação de Atenção Básica (CAB), com a Coordenação de 
Atenção Especializada (CAE) e com a Subsecretaria de Atenção à Saúde (SUBAS). 

 

 

 

                                                 
1
  Por “equipes da Atenção Básica das UBS sem ESF (eAB)”, entende-se as equipes das Unidades 
de Saúde sem a Estratégia de Saúde da Família, geralmente compostas por médicos (clínico geral, 
ginecologista e pediatra), enfermeiros e técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de saúde 
bucal e técnicos de saúde bucal, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física na 
saúde, farmacêuticos e, em algumas UBS, fonoaudiólogos. É importante lembrar, ainda, que as 
equipes dos Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB-AB) e as equipes do Consultório na 
Rua também devem estar comprometidas com o matriciamento, articulando sua forma de 
participação de acordo com a organização local e/ou com os casos e situações que demandem 
interlocução com diferentes equipes e serviços. 
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3 OBJETIVOS DO MATRICIAMENTO 

 

GERAL 

Atuar no apoio técnico-pedagógico e na oferta de ações clínico-assistenciais 
voltadas à ampliação da capacidade assistencial dos serviços a partir do trabalho 
conjunto, da troca de saberes e práticas e do compartilhamento de 
responsabilidades. 

 

ESPECÍFICOS 

 Fortalecer a atenção básica e os serviços/equipes especializados, a fim de 
favorecer a integralidade da atenção e da gestão do trabalho em saúde, 
buscando maior resolutividade e qualidade da atenção;  

 Aumentar a capacidade de cuidado das equipes, compartilhando o manejo de 
casos e a resolução de problemas, em um processo de corresponsabilidade; 

 Ampliar o conhecimento e as habilidades técnicas e clínicas dos profissionais 
nas áreas do apoio matricial, dando maior segurança às equipes para o 
cuidado integral; 

 Estimular a clínica ampliada, a corresponsabilização no cuidado e o 
acompanhamento longitudinal dos sujeitos;  

 Incrementar o trabalho inter e transdisciplinar a partir da troca de saberes, 
experiências e práticas entre os profissionais; 

 Promover intercâmbio de saberes e o vínculo entre os profissionais de saúde 
nas áreas do matriciamento; 

 Ampliar a autonomia das equipes no cuidado em saúde; 

 Mobilizar práticas de promoção à saúde nos serviços e nos territórios; 

 Promover a Educação Permanente a fim de estimular cotidianamente a 
produção de novos padrões de inter-relação entre os vários atores sociais e 
ampliar o compromisso de todos com a produção de saúde; 

 Colaborar na organização do processo de trabalho com vistas às prioridades 
identificadas pela demanda e indicadores locais de saúde nas áreas do 
matriciamento; 

 Participar da construção ou atualização de Protocolos nas áreas de 
matriciamento, em conjunto com os demais atores e setores envolvidos. 

 Participar do planejamento das ações dos territórios, nas diferentes áreas do 
matriciamento, em conjunto com os diretores das UBS, áreas técnicas e 
equipes da atenção básica.  
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4 DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO  

Para o funcionamento efetivo do matriciamento é necessário haver regularidade e 
continuidade em suas ações, o que é essencial para que se crie a relação de 
parceria e confiança indispensável entre as equipes, de modo que atuem de forma 
compartilhada na busca da integralidade da atenção aos usuários.  

Para que se alcance este nível de regularidade, continuidade e compromisso, é 
necessário que se mantenham certas condições, descritas a seguir:  

4.1 Condições operacionais e de infraestrutura  

 Disponibilidade do transporte para deslocamento dos profissionais 
matriciadores e dos profissionais matriciados (quando for aplicável);  

 Oferta de espaço físico e dos materiais necessários para as atividades de 
matriciamento planejadas pelas equipes; 

 Manutenção da composição das equipes nos serviços matriciadores, 
possibilitando a realização das atividades internas e do matriciamento, 
considerando que todo profissional de nível superior dos serviços 
matriciadores devem ser implicados com o processo de matriciamento, sendo 
facultativo aos profissionais de nível médio participar do matriciamento como 
matriciadores; 

 Criação de códigos específicos de registro para as ações de matriciamento na 
Rede Bem Estar na medida em que se fizer necessário; 

 Oferta de capacitação para os matriciadores com temas afins a esta atividade. 

4.2 Condições relativas ao processo de trabalho e ao compromisso dos 
serviços com a atenção continuada 

 Garantia de regularidade dos encontros de matriciamento de modo a manter 
a sistematicidade e a continuidade do trabalho compartilhado entre as 
equipes; 

 Pactuação de cronograma semestral e/ou anual para a realização dos 
encontros de matriciamento. A periodicidade pode ser semanal, quinzenal, 
mensal ou, no máximo, bimestral, de acordo com a realidade dos serviços. 

Deve-se buscar uma organização que permita manter o menor espaço de 
tempo possível entre os encontros, pois a sua regularidade é tão importante 
quanto a sua frequência. Assim, é importante que os serviços/equipes 
matriciadores e as equipes matriciadas pactuem um intervalo que possa ser 
efetivamente cumprido de acordo com o programado, mantendo-se a 
regularidade e sistematicidade do trabalho conjunto. A existência desse 
cronograma regular não exclui a possibilidade de contato ou intervenções 
conjuntas em situações de intercorrências;Organização e planejamento das 
agendas de modo a garantir que os profissionais das eSF, ou equipes da AB, 
possam participar em encontros de matriciamento. A participação dos 
diferentes profissionais da atenção básica é essencial para que o 
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matriciamento alcance seu objetivo de ampliação da capacidade de cuidado e 
da integralidade da atenção por parte da Atenção Básica; 

 Garantia de participação de profissionais matriciadores e das eSF e/ou 
equipes da AB nas demais ações de matriciamento, tais como visitas ou 
atendimentos domiciliares, atendimentos compartilhados, ações com a 
comunidade, ações de educação permanente, entre outras, o que não 
significa a participação de todos, ao mesmo tempo, nas mesmas ações. Esta 
participação deverá ser planejada conjuntamente pelas equipes matriciadora 
e de referência; 

 Organização dos serviços matriciadores de modo a garantir a realização das 
ações internas de cuidado nos serviços e das ações de matriciamento. Esta 
organização deve levar em conta o fato de que o matriciamento, quando bem 
conduzido e sustentado ao longo do tempo, é uma ação que impacta 
positivamente no funcionamento interno do serviço, uma vez que atua no 
ordenamento da rede, na organização da demanda, na inserção social dos 
usuários e famílias, entre outros aspectos; 

 Organização e planejamento das agendas dos serviços matriciadores, de 
modo a viabilizar formas e condições para a participação também dos 
médicos especialistas nas ações de matriciamento junto à Atenção Básica; 

 Suporte de todos os níveis de gestão para a efetivação e continuidade do 
matriciamento, considerando as características específicas desta atividade 
por ocasião das ações de avaliação dos serviços, de sua capacidade 
instalada e da produtividade de seus profissionais.  

É importante definir conjuntamente margens de flexibilidade nos parâmetros 
de produtividade e de capacidade instalada nos serviços/equipes 
matriciadoras, considerando as ações externas de matriciamento realizadas 
pelos matriciadores, os tempos de deslocamento e a disponibilidade que 
devem ter para o trabalho territorial em conjunto com a rede; 

 Compromisso das equipes matriciadoras e das equipes de referência com a 
resolutividade dos casos que requerem o acionamento de diferentes pontos 
de atenção e utilização de diferentes tecnologias de cuidado; 

 Organização de espaços de educação permanente nos serviços 
matriciadores e matriciados, visando à apropriação da lógica matricial por 
todos os profissionais, bem como o estudo de temas novos necessários para 
a ampliação das ações; 

 Realização de processo organizado de avaliação coletiva das ações do 
matriciamento em todos os serviços envolvidos, com a participação e 
coordenação dos diretores e em articulação com a Gerência de Regulação, 
Controle e Avaliação (GRCA) e com a Gerência de Atenção à Saúde (GAS); 

 Atenção para que a metodologia do matriciamento como ação inerente às 
equipes matriciadoras não resulte em ações ou rotinas que levem à 
burocratização do trabalho ou do acesso da população ao acolhimento 
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universal e ao cuidado integral em cada uma destas equipes ou serviços 
matriaciadores; 

 Acolhimento, por parte das equipes matriciadoras, das necessidades e 
demandas trazidas pelas equipes de referência, promovendo discussão e 
construção coletiva de estratégias de enfrentamento e/ou resolução das 
diferentes situações apresentadas; 

 Articulação intra e intersetorial com outros serviços que participam da atenção 
integral dos usuários, compartilhando com estes as ações envolvidas no 
Projeto Terapêutico Singular (PTS) e/ou Plano de Cuidados2 de cada sujeito, 
nos casos mais complexos; 

 Organização pela Atenção Básica, com apoio dos matriciadores, de ações de 
prevenção de doenças, de promoção à saúde e de ampliação da assistência 
continuada dos casos, a partir da análise das demandas e da situação de 
saúde da população; 

 Discussão conjunta da questão da demanda espontânea e do processo de 
medicalização social nos temas de cada área do matriciamento, com vistas à 
análise conjunta entre os serviços e a população com relação às demandas e 
necessidades de saúde; 

 Organização de canais de comunicação ativos entre os profissionais, com 
disponibilidade para contato pessoal, eletrônico ou telefônico e não apenas 
por meio de encaminhamento formal; 

 Disponibilidade de todos os profissionais (matriciadores e matriciados) para a 
realização de atendimentos ou visitas compartilhadas, no serviço ou no 
domicílio, como característica inerente à AB, ao matriciamento e ao trabalho 
territorial. Nos serviços com ESF, a realização de visitas/atendimentos 
domiciliares deve se dar com a participação do ACS e também de outro 
profissional da equipe, juntamente com profissional matriciador. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Utilizaremos, neste documento, as terminologias 'Projeto Terapêutico Singular' (PTS) e 'Plano de 

Cuidados' como equivalentes, no sentido de ambos serem metodologias que podem ser entendidas 
como uma “... ferramenta facilitadora do cuidado integral e integrado às redes de atenção a saúde” 
(MORAES, 2012, p.8). Uma breve discussão sobre este ponto constará nos itens relativos à 
Metodologia e no APÊNDICE II. 
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5 METODOLOGIA  

5.1 Organização do matriciamento 

O matriciamento deve ser organizado como uma ação contínua e permanente que 
permita a realização de encontros regulares entre as equipes matriciadoras e 
equipes de referência.  

5.1.1 Cronograma e periodicidade do matriciamento 

As equipes matriciadoras e de referência deverão: 

 Definir e pactuar cronograma semestral ou anual de encontros; 

 Realizar os encontros em cada área de matriciamento ao menos uma vez por 
mês, com possibilidade de encontros bimestrais como intervalo máximo 
quando não houver possibilidade de manter a periodicidade mensal; 

5.1.2 Preparação e realização dos encontros de matriciamento pelas equipes 
matriciadoras e de referência 

As equipes deverão, para cada encontro: 

 Compartilhar informação sobre quais situações e/ou casos planejam 
trabalhar, definindo conjuntamente quais serão efetivamente as ações a 
serem realizadas a cada encontro do matriciamento, sempre considerando as 
necessidades existentes e as prioridades entre estas.  

As equipes podem fazer esta definição ao final de cada encontro, como 
preparação para o encontro seguinte, ou por outras formas de contato 
antecipado em caso de acontecimentos que alterem o que foi planejado. 

 É importante que as equipes matriciadoras e de referência deixem claro o que 
demandam, propõem ou esperam trabalhar no encontro de matriciamento, ou 
seja, o motivo pelo qual solicitam ou ofertam apoio naquela situação ou caso, 
fazendo com que o matriciamento seja efetivamente um momento de trabalho 
que resulte em avanços e consolidação da parceria entre as equipes 
envolvidas.  

 Definir a pauta do encontro, a partir da qual ambas equipes devem preparar, 
conforme pactuado entre elas, material e/ou dados necessários para 
realização qualificada das ações planejadas: atendimento compartilhado, 
visitas ou atendimentos domiciliares compartilhados, estudo ou discussão de 
temas previamente pactuados, discussão de casos/elaboração ou revisão de 
PTS/Plano de Cuidados, atendimento familiar, ação coletiva etc. 

 Organizar a agenda dos profissionais das equipes de referência dos casos a 
serem trabalhados de modo a permitir a participação de todos envolvidos nas 
ações de matriciamento, de acordo com a ação a ser realizada.  

Em todas as ações é importante buscar a maior participação possível dos 
profissionais das equipes de referência, de profissional do NASF-AB (onde 
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houver) e de profissionais de apoio relacionados. Havendo impossibilidade de 
toda eSF ou equipe da AB envolvida participar do encontro do matriciamento, 
é importante decidir os profissionais cuja presença  é imprescindível naquela 
ocasião, sempre em função das ações a serem realizadas, dos casos ou 
temas a serem discutidos, e do planejamento conjunto das ações a serem 
realizadas.  

 Na ocasião das discussões de caso e/ou elaboração ou revisão de PTS/Plano 
de Cuidados, é importante a participação de toda a eSF, de profissional do 
NASF-AB (onde houver) ou de profissionais de apoio das UBS. Nas UBS sem 
ESF, devem participar os profissionais envolvidos no cuidado do caso a ser 
discutido.   

 Para a realização das discussões de caso e/ou elaboração ou revisão de 
PTS/Plano de Cuidados é necessário: organizar os dados e histórico do caso, 
descrever as ações já realizadas, verificar se há exames ou outros 
procedimentos a serem realizados ou apresentados etc. 

 A discussão do caso sempre deverá ser feita a partir da apresentação do 
mesmo pela equipe que solicitou sua inclusão na pauta do encontro de 
matriciamento. Esta apresentação deve conter: histórico do caso, das ações 
já realizadas e das ações em curso na condução do mesmo; situação atual; 
descrição dos fatores que levaram a trazê-lo para o matriciamento; descrição 
das dúvidas ou questões das equipes a serem discutidas em conjunto.  

 A discussão do caso deve avaliar se há necessidade de utilização das outras 
ferramentas do matriciamento: visita ou atendimento domiciliar 
compartilhados, atendimento compartilhado no serviço (UBS, serviço 
matriciador ou via Ambulatório de Referência), atendimento familiar etc.  

 Nos casos mais complexos deve ser elaborado o PTS/Plano de Cuidados 
com registro e definição de um profissional de referência da UBS e/ou da 
equipe matriciadora que será o responsável pela gestão do caso.  

 Todos os encontros, ações e intervenções feitas ou planejadas no 
matriciamento devem ser registradas pela equipe da Atenção Básica na Ficha 
de Atividade Coletiva. As discussões de caso e/ou elaboração, 
acompanhamento ou reavaliação do PTS/Plano de Cuidados devem ser 
registradas, também, no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), com 
descrição clara das ações propostas, das metas e da data para rediscussão 
ou reavaliação do caso quando necessário.  

 Os serviços e equipes matriciadores devem realizar o registro do 
procedimento na Rede Bem-Estar, na fica de Atividades Coletivas, conforme 
Nota Técnica GAS/CAB n. 03/2019. 

 O profissional matriciador deverá, também, elaborar um relatório da ação 
desenvolvida, contendo: pauta discutida, desenvolvimento, encaminhamentos 
e assinaturas dos participantes dos encontros. Este relatório deverá ser 
mantido em caderno, em pasta de matriciamento no serviço (até que se tenha 
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aba na RBE para seu registro eletrônico), ou conforme orientação da área 
técnica relacionada.  

 Os serviços/equipes envolvidos deverão se comprometer a dar retorno, no 
menor tempo possível, sobre as ações pactuadas com relação à condução 
dos casos em atendimento/acompanhamento compartilhado. 

 Em situações/casos em que seja identificada a necessidade de envolvimento 
de mais de uma área de matriciamento (idoso e saúde mental, por exemplo), 
as equipes de referência, com a participação do diretor do serviço, deverão 
organizar ações de matriciamento conjuntas entre as áreas envolvidas.    

5.2 Acionamento do matriciamento para situações fora da rotina programada  

O matriciamento, por seus princípios, não pode acontecer apenas ‘a partir da 
demanda’, devendo ser uma atividade de parceria contínua e sistemática entre as 
equipes envolvidas, característica que faz parte das condições para seu 
funcionamento.  Ao mesmo tempo, o matriciamento deve ser uma ação dinâmica, 
com flexibilidade para lidar com as situações vividas nos territórios e serviços, 
acompanhando os movimentos e necessidades surgidas no correr dos processos de 
atenção à saúde.  

Assim, em função mesmo da relação de parceria promovida pelo matriciamento, e 
pela possibilidade de as equipes matriciadoras, por sua experiência em áreas 
específicas, poderem contribuir em algumas situações imprevistas, é necessário 
manter a possibilidade de que o matriciamento possa ser acionado em momentos 
não programados. É importante que as equipes matriciadoras e de referência 
possam trabalhar junto nestas situações imprevistas, o que não equivale a uma 
disponibilidade para ‘atendimentos de urgência’. Situações de urgência e 
emergências devem ser direcionadas para os recursos da Rede de Atenção à Saúde 
específicos para tais casos. 

Considerando essas características, seguem algumas situações e casos que podem 
gerar este tipo de ações imprevistas a serem trabalhadas em parceria entre equipes 
de referência e as equipes matriciadoras; assim como algumas ações que as UBS 
podem realizar para além do trabalho conjunto com o matriciamento. 

5.2.1 Alguns casos e situações que justificam o acionamento do matriciamento 
fora dos encontros planejados 

 Situações em que a equipe de referência identifique necessidade de apoio na 
avaliação, diagnóstico e/ou manejo do caso.  

 Sujeitos que apresentam atitudes de risco significativo de auto ou 
heteroagressividade. 

 Sujeitos que apresentam as seguintes situações:  

- não consegue sair de casa; 

- não consegue ir à escola; 

- não consegue estabelecer relações interpessoais; 
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- não consegue cuidar de si e dos filhos; 

- com dificuldade em executar tarefas do cotidiano, produzindo perda de 
autonomia; 

- desestabilização com crises de agitação psicomotora; 

- alterações ou intensificação em quadro delirante ou alucinatório; 

- desorganização do pensamento e/ou intensificação de ideação paranóide; 

 Situações que demandem orientações sobre cuidados paliativos. 

 Situações em que a equipe de referência identifique a necessidade de 
orientação quanto à reavaliação de alguma medicação específica. 

 Situações em que a equipe de referência identifique necessidade de apoio na 
avaliação, diagnóstico e manejo de casos de usuários idosos com capacidade 
funcional comprometida ou em risco.  

 Idosos com comprometimento das Atividades de Vida Diária (AVDs) e 
Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs), risco de fragilização, frágeis, 
com Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF) com escore igual ou 
superior a 7 ou que necessitam de cuidados paliativos. 

Obs.: Sujeitos com ideação e/ou planejamento e/ou tentativa de suicídio devem 
ser encaminhados de acordo com a Linha de Cuidado do suicídio existente na 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória. 

5.2.2 Ações que devem ser realizadas pela Atenção Básica antes de se acionar 
as equipes matriciadoras fora da agenda programada 

 Acolhimento e análise das necessidades e demandas do usuário.  

 Avaliação ampliada interdisciplinar do caso para verificação da existência de 
situações de urgência ou emergência.  

 Acionamento dos recursos de urgência ou emergência nas situações que 
necessitem de intervenção imediata. 

 Discussão e compartilhamento do caso com a equipe NASF-AB (onde hover) 
ou equipe de apoio da UBS, visando ampliar os olhares e as possibilidades 
de intervenção.  

 Realização de consulta, visita ou atendimento domiciliar, pela equipe de 
referência, com participação das equipes NASF-AB ou profissionais de apoio, 
de acordo com a necessidade.  

 Análise do caso e seu histórico, com estudo das intervenções feitas, das 
ações em andamento e daquelas passíveis de realização pela própria equipe 
da atenção básica.  

 Avaliação se as opções de intervenção pela equipe de referência e equipe 
NASF-AB ou profissionais de apoio no caso foram esgotadas. 
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 Avaliação de quais recursos do matriciamento podem contribuir com ou para 
o seguimento do cuidado.   

 Contato com os profissionais do matriciamento para apresentação da 
demanda, do caso e das ações realizadas e propostas, pactuando-se o 
trabalho compartilhado a ser realizado.  

 Avaliação de quais recursos do matriciamento podem contribuir com ou para 
o seguimento do cuidado.   

 Contato com os profissionais do matriciamento para apresentação da 
demanda, do caso e das ações realizadas e propostas, pactuando-se o 
trabalho compartilhado a ser realizado.  

OBS: Todos os casos acolhidos por equipes matriciadoras de pontos de atenção da 
RAS que funcionam como porta aberta, na lógica da demanda espontâea (por 
exemplo, os CAPS), devem ser levados para discussão no matriciamento pela 
equipe matriciadora.  

5.3 Ferramentas e ações do matriciamento 

5.3.1 Ações da dimensão clínico-assistencial  

5.3.1.1 Discussão e construção de casos  

A discussão de caso é uma ferramenta metodológica que visa promover o encontro 
e a participação de todos os profissionais, equipes e serviços envolvidos no cuidado 
de cada sujeito, de modo a oferecer a este a atenção integral, com 
corresponsabilização e implicação de todos nos procedimentos e percursos 
necessários para tal fim. 

Pode-se definir a discussão de casos como “[...] um espaço de troca em que os 
profissionais envolvidos partilham os diferentes entendimentos e questionamentos 
que têm do caso” (CHIAVERINI, 2011, p.27). Em outras palavras, a discussão de 
casos “[...] é uma reunião de toda a equipe em que todas as opiniões são 
importantes para ajudar a entender o Sujeito com alguma demanda de cuidado em 
saúde e, conseqüentemente, para definição de propostas de ações” (CARTILHA DA 
PNH, 2007, p.40).  

Ao mesmo tempo em que amplia a integralidade e qualifica o cuidado, a discussão 
de casos também tem efeitos de aprendizagem. 

Esse encontro de profissionais de distintas áreas, saberes e 
visões permite que se construa uma compreensão integral do 
processo de saúde e doença, ampliando e estruturando a 
abordagem psicossocial e a construção de projetos 
terapêuticos, além de facilitar a troca de conhecimentos, sendo 
assim um instrumento potente de educação permanente 
(CHIAVERINI, 2011, p.25). 

Para atingir seu objetivo, a discussão de casos deve acontecer de forma organizada 
e sistemática, havendo preparação prévia das equipes de modo a permitir que estas 
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trabalhem com todos os dados e informações necessárias para que se tome em 
consideração não apenas aspectos relativos a diagnósticos e medicações, mas 
também outras questões do sujeito, sua vida, seus recursos, suas condições, seus 
desejos, necessidades, demandas, possibilidades e dificuldades que podem afetar, 
contribuir ou comprometer o andamento das ações de cuidado propostas.  

Importante lembrar que aqui, ao falarmos em ‘toda a equipe’, isso inclui profissionais 
das equipes matriciadoras e das equipes de referência, podendo também incluir, 
quando necessário, profissionais de serviços da rede intersetorial.  

A discussão de casos está diretamente relacionada à construção de Projetos 
Terapêuticos Singulares (PTS)/Plano de Cuidado, outra ferramenta metodológica 
voltada à sustentação e qualificação da oferta de atenção integral, interdisciplinar e 
intersetorial, com a participação direta do usuário. Esta relação é tão intrínseca que 
alguns autores falam da discussão de casos como parte do processo de elaboração 
de PTS/Plano de Cuidado. Todavia, é importante considerar que a discussão de 
caso, bem realizada, é em si mesma uma forma potente de qualificação da atenção. 

É importante que a discussão de casos seja organizada, e não apenas um momento 
de ‘falar sobre o caso’. A proposta é que se realize, nesta ação denominada 
discussão de caso, uma efetiva ‘construção do caso clínico’, algo que supõe que se 
trabalhe com a presença e consideração do saber singular do próprio sujeito e não 
apenas com o saber universal e científico sobre doenças ou síndromes (ANDRADE, 
2005).  

A equipe e o sujeito a ser cuidado passam a trabalhar a partir de uma posição 
investigativa, não apenas com relação a sinais, sintomas e diagnósticos, mas 
também, necessariamente, numa perspectiva que permita  

[...] compor a história do sujeito e de sua doença, delimitando 
assim, os fatores que precipitaram a doença, buscando 
reconhecer os pontos mortíferos, os pontos de repetição, os 
tratamentos realizados, e as saídas que o próprio sujeito tem 
desenvolvido para lidar com seu sofrimento (ANDRADE, 2005, 
p.48-49).  

Esta perspectiva visa deslocar o sujeito na sua relação com o que traz como 
demanda, possibilitando que ocorram mudanças e transformações nesta relação e 
na posição subjetiva deste sujeito frente às condições de sua vida. Assim, a história 
subjetiva também deve ser considerada ao se propor as intervenções, ampliando o 
papel da escuta qualificada da história singular de cada sujeito e de como cada um 
lida, reage e responde ao que lhe acontece. Ainda que no caso exista uma doença 
ou síndrome cujo conhecimento científico permita a existência de protocolos clínicos 
que universalizam as intervenções, busca-se evitar a mera reprodução de práticas 
que excluam a subjetividade e a singularidade sempre presentes em cada 
história. Deve-se “[...] ressaltar o sujeito trazendo junto sua integralidade humana; 
humanidade que, no caso, inclui também distúrbios, sofrimentos, dores, risco de 
morte, doença enfim” (CAMPOS, 2003, p.55), de modo a não se correr o risco de se 
negligenciar algo da necessária e importante avaliação da história e das condições 
clínicas desse sujeito. 
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A discussão e a construção dos casos clínicos são momentos essenciais para que 
aconteça o cuidado integral ao sujeito, seu acompanhamento longitudinal, a 
coordenação do cuidado e, dentro destas, para a elaboração dos Projetos 
Terapêuticos Singulares (PTS)/Plano de Cuidados dirigidos, preferencialmente, para 
os casos mais complexos.  

De todo modo, a discussão e a construção dos casos clínicos podem e devem ser 
feitas para todos os casos que demandem uma maior reflexão e/ou planejamento, 
ainda que não resultem, necessariamente, na construção de PTS/Plano de 
Cuidados, sendo um recurso metodológico que tende a acontecer sempre nas 
reuniões de equipe, sejam aquelas das equipes de referência, sejam os encontros 
de matriciamento. 

5.3.1.2 Elaboração e acompanhamento de Projeto Terapêutico Singular 
(PTS)/Plano de Cuidado 

Como dito anteriormente, neste documento as terminologias 'Projeto Terapêutico 
Singular' (PTS) e 'Plano de Cuidados' serão consideradas como equivalentes, no 
sentido de ambas serem metodologias que podem ser entendidas como uma 
“ferramenta facilitadora do cuidado integral e integrado às redes de atenção a 
saúde” (MORAES, 2012, p.8). De todo modo, importa lembrar que estas duas 
ferramentas são originárias de fontes diversas, havendo algumas diferenças na 
concepção e base epistemológica de cada uma.  

A definição de PTS aqui utilizada tem como referência a Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão do SUS, especificamente a cartilha ‘Clínica 
ampliada e compartilhada’. Nesta entende-se o PTS como um conjunto de propostas 
de cuidado articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, em conformidade com 
sua necessidade terapêutica, sua situação de vida e seu contexto social (BRASIL, 
2010). 

Assim, o PTS deve resultar necessariamente, da negociação e discussão coletiva de 
uma equipe interdisciplinar e o sujeito-usuário, em um processo de reconhecimento 
deste, de fato, como sujeito de sua própria vida; com vista a “transcender a situação 
de tratamento para uma situação de lançar-se a vida” (KINOSHITA, 2014). 
Geralmente o PTS é dedicado a situações mais complexas, não só no que diz 
respeito a um diagnóstico, mas também no que se refere às vulnerabilidades em 
geral do sujeito (BRASIL, 2010). 

A definição do Plano de Cuidado tem como referência o documento ‘Atenção à 
Saúde do Idoso: Aspectos Conceituais’.  

Plano de Cuidados é a estratégia utilizada para a organização 
do cuidado, onde se define claramente quais são os problemas 
de saúde do paciente (O QUE?), as intervenções mais 
apropriadas para a melhoria da sua saúde (COMO?), as 
justificativas para as mudanças (POR QUE?), quais 
profissionais (QUEM?) e equipamentos de saúde (ONDE?) 
necessários para a implementação das intervenções 
(MORAES, 2012, p. 49).  
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Ambas as propostas, juntamente com outras ferramentas, possibilitam a inovação no 
modelo de atenção, na perspectiva do cuidado integral e integrado às redes de 
atenção a saúde, reorientando os serviços de saúde para superação de modelos 
tradicionais baseados apenas nas práticas burocráticas dos processos de referência 
e contrarreferência (BRASIL, 2010; MORAES, 2012). 

Ainda que tendo o ‘Cuidado Baseado em Evidencias’ como uma fonte, a proposta do 
Plano de Cuidados também trabalha com o ‘Cuidado Centrado no Paciente’ e com 
uma visão complexa dos processos saúde-doença, o que permite a aproximação 
com a proposta do PTS, originada na perspectiva da Atenção Psicossocial surgida 
na saúde mental e ampliada na Política Nacional de Humanização do SUS (BRASIL, 
2010) para todos os campos da saúde.  

Ambos se propõem a contribuir com as práticas de saúde com vistas a garantir o 
melhor cuidado possível, que inclua as ações clínicas necessárias, sempre contando 
com a participação do sujeito a ser cuidado, de modo a considerar, na intervenção 
realizada, elementos de sua história, suas escolhas e o sentido de saúde e vida que 
este apresente.  

A proposta é de se trabalhar na perspectiva da clínica ampliada, atentando-se para 
que todo aspecto clínico seja considerado com aporte dos recursos necessários. 
Com isso a intenção é que o cuidado seja dirigido a cada sujeito singular que 
apresente uma situação de sofrimento, e não apenas para a doença ou síndrome 
que causa este sofrimento. 

A utilização destas ferramentas requer a apropriação com relação aos conceitos e 
instrumental de referência de cada uma, que são apresentados e discutidos em 
detalhes nos documentos de base que devem ser estudados pelas equipes. Alguns 
pontos importantes para a realização do PTS e/ou do Plano de Cuidados são 
apresentados no APÊNDICE I deste documento. 

5.3.1.3 Atendimento compartilhado  

O atendimento compartilhado, chamado atendimento conjunto3 em vários 
documentos, é uma ação que tem viés clínico assistencial e didático pedagógico ao 
mesmo tempo, pois se trata de ação em que diferentes profissionais atuam na 
atenção a um sujeito, compartilhando o cuidado e também saberes e 
conhecimentos.   

Neste caso, profissionais de diferentes categorias, atendem ao mesmo tempo o 
sujeito e/ou sua família, de acordo com a necessidade, o que permite a 
aprendizagem mútua a partir da “[...] troca de saberes e de práticas em ato, gerando 
experiência para ambos os profissionais envolvidos” (BRASIL, 2010, p.33).  

                                                 
3
 A expressão ‘atendimento compartilhado’ ganhou prevalência na linguagem cotidiana dos serviços 

em Vitória. Nos documentos da PNH utilizados como referência, sua proposta surge dentro da clínica 
ampliada e compartilhada, com a nomeação mais específica de ‘atendimento conjunto’, a mesma que 
se encontra em outros documentos. Mello Filho e Silveira (2005) apresentam o atendimento conjunto, 
assim como a discussão de caso, como uma das possibilidades de interconsulta: “A Interconsulta é 
uma ação de saúde interprofissional e interdisciplinar que tem por objetivo integrar e promover a troca 
de saberes de diferentes atores que atuam nos serviços de saúde, visando o aprimoramento da 
tarefa assistencial. Faz-se por meio de pedido de parecer, discussão de caso e consulta conjunta” 
(MELLO FILHO; SILVEIRA, 2005, p.148).  
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Além de o atendimento em si promover essas trocas, a discussão realizada entre os 
profissionais sobre os temas presentes no caso, o planejamento e avaliação 
posterior da intervenção, permitem a ampliação das possibilidades de se explorar a 
potência dessa técnica/ferramenta/metodologia (MELLO FILHO; SILVEIRA, 2005; 
BRASIL, 2010). 

O atendimento compartilhado geralmente acontece “[...] a partir da solicitação de um 
dos profissionais para complementar e/ou elucidar aspectos da situação de cuidado 
em andamento que fuja ao entendimento do solicitante para traçar um plano 
terapêutico” (MELLO FILHO; SILVEIRA, 2005, p.148). Na prática do matriciamento, 
esta solicitação tende a ser definida a partir das discussões de caso, como uma 
ação do PTS a ser desenvolvido. Situações imprevistas ou casos que surjam em 
situações específicas, como numa visita domiciliar ou a partir de algum processo 
judicial, podem ser disparadoras da necessidade do atendimento compartilhado. 
Assim, cabe às equipes cuidarem para que este dispositivo seja utilizado dentro da 
prática da clínica ampliada, explorando-se todas as suas possibilidades e potências. 

5.3.1.4 Visitas domiciliares compartilhadas e/ou consultas/atendimento 
compartilhado no domicílio  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), uma ação 
característica do processo de trabalho das equipes de atenção básica é a realização 
de  

[...] atenção domiciliar destinada a usuários que possuam 
problemas de saúde controlados/compensados e com 
dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma 
Unidade de Saúde, que necessitam de cuidados com menor 
freqüência e menor necessidade de recursos de saúde 
(BRASIL, 2012, p. 42). 

Esta ação não deve se confundir com a chamada Atenção Domiciliar – modalidade 
de atenção à saúde com regulamentação e equipes próprias, dirigida a usuários com 
necessidades mais complexas - com a qual, na verdade, as equipes da AB 
podem/devem realizar o cuidado compartilhado.  

A visita ou consulta/atendimento compartilhado no domicílio refere-se a realização 
de ações de cuidado integral no âmbito da AB, que precisam ser realizadas em 
domicílio em função de dificuldades ou impedimentos de locomoção do sujeito até a 
Unidade. 

Nesse sentido, entre as possibilidades de ações compartilhadas no matriciamento 
devem constar as ações a ser realizadas em domicílio, o que será definido a partir 
das discussões de casos ou nos contatos relativos à necessidade de trabalho 
conjunto em casos ou situações que escapem ao que é planejado, sempre em 
função das necessidades de cada caso ou situação. 

Estas ações em domicílio ou mesmo em outros espaços comunitários como nas 
escolas, centros comunitários, associações ou outras, podem ser realizadas com a 
participação conjunta de todos os profissionais das equipes envolvidas. Vale lembrar 
que a realização de consultas clínicas e de ações de atenção em saúde em 
domicílio constam nas atribuições de todos os profissionais de nível superior e 
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médio que atuam na Atenção Básica, enquanto as visitas domiciliares são atribuição 
dos Agentes Comunitários de Saúde. Também nos serviços matriciadores a 
importância da ação territorial e domiciliar, quando necessário, se coloca no sentido 
da garantia do acompanhamento integral dos casos. 

Os Agentes Comunitários de Saúde têm a atribuição de realização de uma visita por 
família a cada mês. Todavia, esta ação também poderá ser feita em conjunto com 
outros profissionais, caracterizando a visita compartilhada. Esta poderá ser feita 
dentro da rotina do ACS, ou também em visitas “[...] programadas em conjunto com 
a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias 
com maior necessidade sejam visitadas mais vezes” (BRASIL, 2012, p. 49).  

5.3.1.5 Acompanhamento e Monitoramento conjunto dos casos 

A responsabilização pelo acompanhamento dos usuários, do ‘plano terapêutico’, dos 
‘indivíduos e grupos sociais ou coletividade’ é inerente à atuação dos profissionais 
da Atenção Básica, assim como a “[...] coordenação do cuidado mesmo quando 
necessitar de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde” (BRASIL, 
2012, p.44).  

Estas ações também podem ser realizadas de modo compartilhado nos casos 
trabalhados no matriciamento. Tratando-se de casos complexos, sempre haverá um 
grupo de profissionais envolvidos no PTS/Plano de Cuidados, com atividades e 
responsabilidades definidas com vistas ao seguimento do cuidado. Todos estes 
profissionais terão responsabilidade conjunta pelo acompanhamento do caso. 
Todavia, é importante haver um profissional de referência definido para o caso, 
responsável por manter um olhar cuidadoso para a continuidade do conjunto de 
ações em andamento.  

As reuniões de reavaliação e atualização do PTS/Plano de Cuidados são o momento 
de se formalizar o acompanhamento e monitoramento dos casos. Com outras 
palavras, a importância do acompanhamento dos casos é descrita na PNAB: 

A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da 
relação clínica, com construção de vínculo e responsabilização 
entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo 
permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em 
saúde e de outros elementos na vida dos usuários, ajustando 
condutas quando necessário, evitando a perda de referências e 
diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes do 
desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do 
cuidado (BRASIL, 2010, p.21). 

5.3.2 Ações nas dimensões técnico-pedagógica do matriciamento 

Todas as ações da dimensão clínico-assistencial possuem, também, ao mesmo 
tempo, potencial para produzir efeitos na dimensão técnico-pedagógica, uma vez 
que sua realização possibilita o compartilhamento de saberes e a formação dos 
profissionais em serviço, tanto na atenção a áreas específicas como na prática da 
clínica ampliada.  
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O matriciamento deve incluir, ainda, ações específicas voltadas para a formação e 
educação permanente das equipes.  

5.3.2.1 Atividades de Educação Permanente: 

 Discussão de temas relevantes para a atenção em saúde nas áreas do 
matriciamento;  

 Apresentação e discussão da rede de serviços, dos fluxos e critérios de 
acionamento e atendimento em serviços específicos;  

 Apresentação e discussão de instrumentos, técnicas ou métodos de 
abordagem, avaliação e atendimento em situações específicas;  

 Estudo das Políticas específicas das áreas de atenção relacionadas; 

 Estudo de ações de prevenção de doenças e de promoção à saúde nas 
áreas específicas;  

 Estudo de técnicas e abordagens às famílias e cuidadores  

5.3.2.2 Ações na dimensão coletiva do matriciamento 

 Organizar conjuntamente ações voltadas à identificação de pessoas ou 
famílias que requerem atenção especial em cada área do matriciamento, 
seja para ações de promoção à saúde, de prevenção de doenças, de 
assistência ou reabilitação. Para tanto, utilizar os documentos de referência, 
instrutivos, protocolos e/ou pactuações realizadas pelas respectivas Áreas 
Técnicas. 

 Discutir e planejar ações de atenção para famílias e pessoas que requerem 
atenção especial, considerando também os recursos do território e 
mobilizando a participação e corresponsabilização da população.  

 Discutir e planejar ações voltadas ao enfrentamento das situações de 
preconceito ou discriminação de gênero, orientação/identidade sexual, 
cor/etnia, peso e/ou estigma de certas patologias como de transtornos 
mentais. 

 Analisar necessidades de desenvolvimento de ações no território 
considerando especificidades das populações em situação de rua, 
quilombolas, indígenas, assentadas, ribeirinhas, povos da floresta e 
presidiários, dentre outras. 

 Garantir o cuidado aos grupos de pessoas com maior vulnerabilidade em 
função de agravo ou condição de vida para os quais já existem programas 
estruturados (pré-natal, imunização, hipertensão e diabetes, hanseníase, 
tuberculose, etc.), organizando ações articuladas a estes programas. 

 Manter e fortalecer a articulação com outros níveis de atenção, policlínicas, 
hospitais, maternidades, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
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(Cerest), urgências, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), apoio 
diagnóstico, fortalecendo a rede de saúde local. 

 Estabelecer parcerias intersetoriais com escolas, creches, universidades, 
Centros de Assistência Social e outras instituições/equipamentos da região, 
bem como com organizações do movimento social/comunitário. 

 Planejar em conjunto o desenvolvimento de ações comunitárias e 
intervenções intersetoriais facilitadoras/mobilizadoras da participação 
popular e voltadas à inclusão e reinserção social, combate ao preconceito, 
geração de renda, economia solidária, educação popular, terapia 
comunitária e ampliação da autonomia do sujeito. 

 Planejamento conjunto da implantação de ações coletivas nos serviços e no 
território e/ou a reorganização de um grupo ou ações existentes, que devem 
ser sempre modulados em razão das necessidades e demandas do território 
vivo e dinâmico. 

 Discussão e avaliação dos diversos relatórios de saúde produzidos nas 
diferentes áreas da SEMUS, no sentido de considerar seus dados e 
informações como elementos para o apoio, planejamento, monitoramento e 
avaliação dos resultados de cada serviço (Exemplo: cobertura vacinal, 
cobertura de aleitamento materno, mortalidade materna e infantil, casos de 
sífilis, mortalidade, número de casos de doenças transmissíveis etc.). 

Para trabalhar o conjunto de atividades nas três dimensões clínico assistenciais, 
técnico pedagógicas e coletivas, é importante que as equipes organizem os 
encontros do matriciamento de modo a planejar ações de estudos, discussão e 
apropriação dos temas que não sejam do conhecimento de todos, ampliando a 
atuação dos serviços no âmbito da saúde coletiva e da promoção à saúde. 

Por fim, cabe ressaltar que as atividades descritas não esgotam as possibilidades de 
ação conjunta das equipes no matriciamento, podendo surgir novas modalidades a 
partir do trabalho nos territórios. Também é importante lembrar que nem sempre as 
equipes estarão realizando todas as atividades ao mesmo tempo, tendendo a haver 
diferenças de acordo com as realidades locais e em diferentes momentos dos 
serviços. Nem todos os profissionais estarão em todas as ações, nem atuarão ao 
mesmo tempo. O equilíbrio na participação dos diferentes profissionais em cada 
ação e também entre as ações desenvolvidas nas dimensões clínico assistencial, 
técnico pedagógica e coletivas deve ser trabalhado em cada serviço, no próprio 
matriciamento e nas reuniões de equipe, considerando a realidade territorial e as 
características de ação de cada equipe e profissional.  
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6 GESTÃO DO MATRICIAMENTO NA SEMUS 

O lugar institucional do matriciamento na SEMUS é a Gerência de Atenção à Saúde 
(GAS). A gestão do Matriciamento será realizada pelo Gerente de Atenção à Saúde, 
que será responsável por articular na Gerência de Atenção à Saúde e junto às 
demais gerências e setores da SEMUS, as condições necessárias para a 
operacionalização e sustentação deste arranjo. 

O Gerente de Atenção à Saúde designará profissionais da GAS para composição de 
um grupo gestor do matriciamento no município. Tal grupo deverá ser composto 
pelos representantes dos seguintes setores da GAS: Coordenador da Atenção 
Básica (CAB), Coordenador da Atenção Especializada (CAE), representantes da 
CAB, incluindo a referência técnica do matriciamento, representantes da CAE e 
representantes das Áreas Técnicas que desenvolvem e/ou venham a desenvolver o 
matriciamento a partir de seus serviços/equipes, além de outras áreas técnicas que 
eventualmente tenham relação direta com este. 

A coordenação do grupo gestor do matriciamento será designada pela Gerência de 
Atenção à Saúde, dentre os profissionais da CAB que compõem esse grupo, e será 
responsável por manter o seu funcionamento, garantindo o agendamento e a 
realização das reuniões, bem como a coordenação e registro desses encontros. 
Esta coordenação também será responsável pela manutenção e monitoramento dos 
dados nos instrumentos de gestão da SEMUS, além dos contatos com os serviços 
em caso de necessidade.  

O grupo gestor deverá se constituir como um coletivo permanente com o objetivo de 
colaborar na efetivação dos princípios e diretrizes do apoio matricial no Município de 
Vitória. Para tanto, deve ter assegurada uma agenda de encontros regulares com, 
sob coordenação do profissional da CAB designado como coordenador do grupo 
gestor de Matriciamento. O grupo gestor tem as seguintes atribuições:  

 Articular, com apoio do Gerente de Atenção à Saúde, as condições 
necessárias à implantação e funcionamento do matriciamento entre as diversas 
gerências e áreas da SEMUS  

 Contribuir com a referência técnica do matriciamento no planejamento, 
acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelas 
equipes matriciadoras e de referência no que concerne ao matriciamento. 

 Atuar, em articulação com a ETSUS, na organização e execução dos 
processos formativos junto às equipes matriciadoras e de referência no que 
concerne ao matriciamento. 

 Desenvolver e executar, junto aos demais setores afins ao tema, ações de 
avaliação dos processos de trabalho e das ações relacionadas ao matriciamento. 

Os diretores dos serviços matriciadores e das UBS terão a responsabilidade de 
realizar a coordenação local das atividades de matriciamento. Para tanto devem, 
junto a suas equipes: 

 Realizar análise permanente do funcionamento do matriciamento, em 
articulação com a GAS. 
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 Manter o mapeamento das agendas das equipes, visando o cumprimento do 
cronograma pactuado entre os serviços. 

 Mediar a interlocução entre os profissionais matriciadores e matriciados 
quando necessário. 

 Elencar, junto com as equipes matriciadoras e matriciadas, prioridades para o 
matriciamento e elaborar estratégias para superação dos problemas surgidos. 

 Identificar e desenvolver ações de educação permanente, junto com as 
equipes matriciadoras e matriciadas, em articulação com a GAS e a ETSUS; 

 Realizar junto com as equipes o planejamento de ações facilitadoras do 
trabalho e avaliar o alcance de metas e objetivos do matriciamento. 

6.1 Cabe aos diretores das UBS: 

 Garantir a liberação planejada das agendas dos profissionais das equipes 
para os encontros de matriciamento. 

 Planejar o espaço físico adequado para desenvolvimento das atividades de 
matriciamento. 

 Garantir a flexibilização das agendas internas dos profissionais para 
atendimento dos desdobramentos resultantes dos encontros matriciais. 

 Definir e pactuar cronograma semestral ou anual de encontros, junto com as 
equipes matriciadoras e matriciadas. 

 Realizar processo de avaliação coletiva das ações do matriciamento nas 
reuniões de equipe e no Colegiado Gestor da UBS. 

6.2 Cabe aos Diretores dos serviços matriciadores: 

 Organizar o serviço matriciador garantindo a realização das ações internas de 
cuidado e as ações de matriciamento, viabilizando nelas a participação de todos os 
profissionais. 

 Garantir a flexibilização das agendas internas dos profissionais para 
atendimento dos desdobramentos resultantes dos encontros matriciais e para 
participação, quando necessário, em ações fora da rotina programada. 

 Organizar a logística de deslocamento e dos registros das atividades dos 
profissionais matriciadores. 

 Realizar processo de avaliação coletiva das ações do matriciamento nas 
reuniões de equipe e no Colegiado Gestor, ou outros espaços de cogestão dos 
serviços. 
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APÊNDICE I 

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR E PLANO DE CUIDADOS 

Neste Apêndice serão citadas as características especificas destas duas 
ferramentas do cuidado.  

O Plano de Cuidados aqui utilizado se refere à proposta apresentada no documento 
‘Atenção a saúde do Idoso: Aspectos Conceituais’, publicação que descreve “[...] as 
bases conceituais da saúde do idoso e como avaliá-la de forma sistematizada, 
utilizando-se a metodologia do Plano de Cuidados, como ferramenta facilitadora do 
cuidado integral e integrado as redes de atenção a saúde” (MORAES, 2012, p.8). 

Trata-se de uma proposta para organização da gestão do cuidado à saúde da 
pessoa idosa pelas equipes de saúde, tendo em vista as particularidades inerentes a 
essa etapa da vida, especialmente entre os idosos considerados frágeis4. O 
referencial teórico propõe que a intervenção seja realizada por equipe 
multidisciplinar com atuação interdisciplinar  

[...] tendo como ferramentas o Cuidado Baseado em 
Evidências e o Cuidado Centrado no Paciente. [...] Assim, o 
Plano de Cuidados contém todas as informações essenciais 
para o planejamento e implementação das ações necessárias 
para a manutenção ou recuperação da saúde do idoso 
(MORAES, 2012. p. 49). 

Para a realização do Plano de Cuidados são apresentadas duas fases: o 
planejamento e a implementação do mesmo. O planejamento inclui quatro etapas: a 
estratificação de risco, o diagnóstico multidimensional, a definição das metas 
terapêuticas e a proposição de intervenções.  

Cada uma destas etapas está bem descrita e detalhada no documento ‘Atenção a 
saúde do Idoso: Aspectos Conceituais’, publicação que descreve  (MORAES, 2012), 
que deverá ser consultado e estudado pelas equipes para apropriação desta 
metodologia. 

Já o Projeto Terapêutico Singular (PTS) é apresentado na Política Nacional de 
Humanização (PNH), a partir de quatro momentos: 1. Diagnóstico, 2. Definição de 
metas, 3. Divisão de responsabilidades e 4. Reavaliação (BRASIL, 2010). Estes 
momentos serão discutidos a seguir, utilizando, além da referência da PNH, o 
material de Saraceno (2010) relativo à saúde mental para equipes da atenção 
primária5.  

                                                 
4
  Não há uma definição única para ‘idoso frágil’. Moraes (2012, p. 19) afirma que “[...] o 

conceito de fragilidade ainda é bastante controverso” e explica que “O termo fragilidade é utilizado 
para descrever o idoso com maior risco de incapacidades, institucionalização, hospitalização e 
morte”. Além disso, esclarece que trabalha “Na perspectiva da funcionalidade e da maior 
vulnerabilidade”, definindo “[...] a presença de declínio funcional como o principal determinante da 
presença de fragilidade, entendida como uma condição clínica preditora do risco de incapacidades, 
institucionalização, hospitalização e morte” (MORAES, 2012, p. 19).  
5
  Embora o material seja originalmente dirigido à saúde mental, sua perspectiva psicossocial 
converge com o conceito de integralidade, de interdisciplinariedade, de prática territorial, enfim, com 
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1. Diagnóstico – este deve ser entendido como um ‘diagnóstico ampliado’, 
psicossocial, interdisciplinar, e até intersetorial quando se fizer necessário, e não 
apenas um diagnóstico biomédico.  

Deve incluir uma cuidadosa avaliação clínica/orgânica, assim como a avaliação 
psicológica e social realizada a partir da escuta qualificada do sujeito e sua família 
quando necessário, visando conhecer as condições presentes na vida deste sujeito, 
bem como os sentidos que o mesmo dá a tais condições, a forma como se relaciona 
e lida com seus problemas, seus projetos, suas demandas, suas fantasias 
relacionadas ao cuidado e à superação dos problemas que apresenta. 

Para realização deste diagnóstico ampliado, é essencial considerar o que Saraceno 
(2010) chama de ‘variáveis sombras’, que geralmente são ignoradas nos processos 
de avaliação que trabalham, , apenas com o que foi chamado pelo autor de 
‘variáveis fortes’, aquelas ligadas ao conjunto de sinais e sintomas apresentados e 
aos demais dados da anamnese tradicional.  

As variáveis sombras referem-se aos recursos individuais do sujeito, aos recursos do 
contexto deste sujeito, aos recursos do serviço em que o sujeito está sendo cuidado 
e aos recursos do contexto deste serviço.  

Trata-se de verificar, e levar estas informações em consideração ao se propor 
ações/intervenções, como, por exemplo: o nível de autonomia deste sujeito, se ele é 
alfabetizado, se consegue ler as orientações da equipe, se vive sozinho, se tem 
alguma atividade regular, se trabalha ou não, se mora sozinho ou não, se tem 
planos ou desejo de trabalhar, estudar, casar-se etc.; se o bairro onde mora é 
tranqüilo, agitado, perigoso, acolhedor ou ameaçador, se a família e/ou os vizinhos 
são colaborativos, se apóiam ou hostilizam este sujeito, se o mesmo tem amigos 
com quem contar; se o serviço tem uma equipe multiprofissional, se esta equipe 
trabalha em conjunto, se fornece a medicação necessária, se realiza o trabalho de 
coordenação do cuidado; se o serviço está em um contexto de atenção em rede na 
própria saúde ou intersetorial, se há transporte sanitário caso necessário, entre 
outras informações. 

Tais informações podem, independente das intervenções propostas, tornar viável ou 
não a efetivação de um PTS e a adesão a este por parte do sujeito e da família, por 
isso são tão importantes.  

2. Definição de metas – considerando o diagnóstico ampliado feito pela(s) 
equipe(s), a construção do PTS deve ser feita junto com o sujeito, negociando com 
ele o que é indicação da(s) equipe(s) e o que o mesmo apresenta como 
necessidades, demandas, possibilidades, recusas, desejos, além de seu histórico de 
tratamento, pois é possível que este tenha vivido situações anteriores que resultem 
em experiências melhores ou piores com ações e procedimentos que para os 
profissionais não representem problemas nem levantem nenhuma questão. Quanto 
maior o vínculo das equipes com os sujeitos, e maior a participação destes na 

                                                                                                                                                         
todas as propostas e conceitos que dão base à saúde coletiva e ao matriciamento, sendo, assim, 
possível e proveitoso utilizar as construções do autor para a organização do matriciamento também 
em outras áreas. Observa-se que a organização da atenção, tal como proposta, é bastante útil para 
se trabalhar a organização dos serviços e as práticas de cuidado na atenção básica. 
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construção e pactuação do PTS, maior a possibilidade deste ser algo efetivo na vida 
do sujeito. 

As metas propostas podem ser de curto, médio e longo prazo, ou seja, devem ser 
dirigidas a situações ou questões que precisem ser resolvidas de imediato, ao 
mesmo tempo em que se relacionam com pontos que só poderão ser alcançados 
com o seguimento do cuidado. Estas metas precisam ser negociadas com o sujeito 
e, nesta negociação, a consideração dos vínculos com os profissionais novamente 
será importante. Os profissionais com maior vínculo devem participar ativamente 
deste momento do PTS. 

É importante a equipe tanto avaliar e se pronunciar quanto a medidas de cuidado 
que precisam ser tomadas de imediato, como ouvir o sujeito com relação a estas e 
àquelas metas de mais longo prazo que podem fazer sentido para os profissionais, 
mas talvez não façam para o sujeito em questão. Metas que envolvam grandes 
modificações na vida do sujeito devem ser trabalhadas de modo gradativo, pois ao 
contrário podem ser inúteis e alimentarem frustrações que acabam contribuindo para 
a descontinuidade do cuidado. A lógica de redução de danos deve comparecer no 
processo de negociação de metas e de condução do PTS, evitando-se propostas 
que, ainda que sejam a ‘proposta ideal’ para o caso, não correspondam à realidade 
de vida do sujeito e, por isso, não sejam factíveis. 

3. Divisão de responsabilidades – considerando-se as metas propostas, o alcance 
e o prazo de cada uma e o conjunto de ações e atividades que demandam  ser 
alcançadas, é importante que sejam definidos os responsáveis por cada uma, com 
nomes e prazos registrados de modo claro e socializado.  

Além dos responsáveis por cada ação, é importante que seja definido um 
profissional de referência para o caso. Esse profissional terá como responsabilidade: 
realizar a gestão do caso/gestão do PTS; monitorar se as ações pactuadas estão 
sendo realizadas e se o sujeito está participando das mesmas; articular com os 
responsáveis as alternativas quando do surgimento de obstáculos, chamando a 
equipe e o sujeito para repactuações mesmo que fora dos prazos previstos, quando 
se fizer necessário e coordenar para que aconteçam as reuniões previstas para 
reavaliação do caso. 

Tal divisão não deve se restringir a uma divisão burocrática e formal, mas sim visar  
que as ações aconteçam e que o caso/situação não fique desassistido ou 
negligenciado em função das demais demandas do serviço ou mesmo por sua 
própria ausência. Cabe lembrar que muitas vezes esta ausência, entendida como 
‘não adesão’, é resultado das dificuldades mesmas que geram a necessidade de 
cuidado, sendo indispensável que a equipe construa uma parceria com este sujeito 
para que tais dificuldades sejam superadas. A escuta e o acompanhamento 
cuidadoso poderão evitar que tal atitude ultrapasse os limites e se tornem formas de 
tutela, controle ou vigilância por parte da equipe e de dependência por parte dos 
sujeitos. 

4. Reavaliação – O PTS deve ser reavaliado em períodos pré determinados, 
visando discutir se as metas propostas estão em processo de execução, se as 
ações necessárias estão sendo tomadas e, principalmente, se as necessidades e 
demandas que levarão à construção destas ainda persistem ou se modificaram.  
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Exatamente pelo andamento do PTS, espera-se que aconteça alguma evolução e 
esta pode gerar reconfigurações na vida do sujeito que exijam a reconstrução do 
que foi inicialmente proposto.  

Logo, o momento de reavaliação não se resume a algum tipo de ‘check list’ relativo 
ao cumprimento de ações e metas seja pelo sujeito, seja pela equipe. Trata-se, 
antes, de uma nova discussão do caso a partir da situação atual e do repensar e 
repactuar o andamento que faça sentido nesse novo momento.  

A partir da reavaliação, novas pactuações serão feitas e o processo segue ou se 
encerra, nos casos em que o acompanhamento com a proximidade suposta nos 
PTS não se fizer mais necessário. 

Para registro do PTS, sugere-se a utilização do mesmo formulário indicado nas 
Diretrizes do NASF-AB, como se apresenta na próxima página: 
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Projeto Terapêutico Singular – PTS 

Pontos a serem considerados Descrição/Anotações 

Identificação do usuário 

Nome  

Idade  

Sexo  

Diagnóstico ampliado
1 

Sintomas  

Histórico da enfermidade  

Agudeza/Cronicidade  

Recursos do usuário
2 

 

Recursos do contexto do usuário
3 

 

Recursos do serviço
4 

 

Recursos do contexto do serviço
5 

 

Definição de metas 

Curto prazo  

Médio prazo  

Longo prazo  

Definição de ações e 
responsáveis 

1 - Ação e responsável 

2 - Ação e responsável 

3 - Ação e responsável 

Técnico de referência  

Avaliação periódica do 
processo de cuidado a partir do 

PTS 

Período até a próxima avaliação: 

Data da próxima avaliação: 

1 Deve incluir uma visão sobre as vulnerabilidades orgânicas, psicológicas e sociais do usuário, além 
da história da enfermidade contada por ele, suas potencialidades e seu modo de lidar com a vivência 
daquela situação-problema (Brasil, 2009).  

2 Exemplo, grau de informação, status social, condição de solidão ou não do usuário, etc (Saraceno, 
1999). 

3 Exemplo, solidariedade/hostilidade dos familiares e vizinhos, status social da família, etc (Saraceno, 
1999). 

4 Exemplo, espaço, medicamento, quantidade de pessoal, transporte, acesso do serviço para a 
população, integração entre serviço e outras estruturas de saúde, nível de conflito entre os membros 
da equipe, rigidez e flexibilidade dos papéis profissionais, capacidade da equipe de exercer 
autocrítica, etc (Saraceno, 1999). 

5 Exemplo, solidariedade da rede social e de outras organizações, qualidade e eficiência do sistema 
de saúde, etc (Saraceno, 1999). 

6 Consiste naquele profissional que busca estar informado do andamento das ações planejadas no 
PTS; aquele que o usuário e sua família buscam quando sentem necessidade; aquele que aciona a 
equipe ampliada quando acontece alguma situação importante que deve imediatamente ser 
reavaliada. É indicado que o técnico de referência (TR) seja o profissional que possui maior vínculo 
com o usuário e seus familiares, o que independe da sua categoria profissional. Vale destacar que 
isto não significa que os demais profissionais da equipe não tenham responsabilidades também em 
relação ao caso (Oliveira, 2008).  
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ANEXO A 

Algumas etapas importantes de um atendimento compartilhado 

1. Contato prévio entre as equipes 

 Discutir com a equipe envolvidas o que será feito. 

 Compartilhar o planejamento da primeira consulta conjunta. 

 Frisar a importância do caráter colaborativo, e não a ideia de somente 
“empurrar casos”. 

 Esclarecer que os matriciadores não irão simplesmente atender, e sim 
trabalhar juntos. 

2. Discussão antes do atendimento 

 Discutir a situação em conjunto, de preferência com todos os 
profissionais envolvidos. 

3. Explicação do modelo ao usuário 

Um membro da equipe de referência, preferencialmente, apresenta os 
matriciadores e dá as explicações. 

 Esclarecer ao usuário o que está acontecendo. 

 Esclarecer sobre sua equipe de referência. 

 Esclarecer sobre outras formas de cuidado que podem ser 
recomendadas. 

4. Solicitação de permissão 

 Solicitar a autorização do usuário e demais envolvidos para a 
realização da consulta conjunta. 

5. Realização da consulta 

 Os profissionais da equipe de referência iniciam a consulta e, se for o 
caso, posicionam-se fisicamente na sala ou no consultório onde ficam 
os condutores de uma consulta. 

 Os matriciadores começam a participar ou a intervir paulatinamente, 
colocando-se mais como interconsultores que como condutores da 
consulta. 

6. Discussão de uma conduta compartilhada 

 Cuidar para nunca discutir o caso na frente do usuário. 

 O matriciador procura saber qual é o modelo explicativo do matriciado 
para o problema e quais soluções ele vislumbra, discutindo, depois, as 
divergências que porventura surjam em relação à estratégia adotada. 

 A conduta não deve ser “prescrita” tão somente pelo matriciador, mas 
decidida dialogicamente por todos os envolvidos. 

 Quando a conduta do caso for proposta aos usuários, ela deve ser 
preferencialmente informada pela equipe de referência (matriciados). 

 Discutir condutas não medicamentosas sempre, mesmo quando for 
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indicada ou solicitada avaliação para um tratamento medicamentoso. 

7. Organização da revisão do caso 

 A maioria dos usuários precisa de revisão. 

 Pessoas com situações mais graves, e que a equipe deseja manter 
somente na atenção primária à saúde, ou que se recusam a ser 
tratados em serviços especializados, devem ter revisões mais 
constantes. 

 O encaminhamento de um usuário à atenção secundária ou terciária 
não significa que o caso deixará de ser acompanhado e discutido na 
atenção primária à saúde, junto aos matriciadores. 

Fonte: Chiaverini et al. (2011, p. 32-33). 
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ANEXO B 

NOTA TÉCNICA N. 03 SEMUS/GAS E SEMUS/GRCA 

 

ASSUNTO: REGISTRO DO MATRICIAMENTO PELAS EQUIPES MATRICIADORAS E EQUIPES MATRICIADAS NO 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

 

 

Considerando a Portaria n. 3.194, de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas 

de Educação Permanente em Saúde no SUS (PRO EPS-SUS); 

Considerando que as ações de matriciamento que ocorrem na Atenção Básica constituem-se como ações de Educação 

Permanente das equipes envolvidas e a importância do seu registro no SISAB; 

Considerando a necessidade de registro das ações de matriciamento realizadas pelos profissionais matriciadores dos CAPS não 

contemplados pela Tabela SIGTAP- RAAS /SUS da Rede SEMUS; 

Faz-se necessário qualificar o registro do matriciamento pelos diferentes pontos de atenção da rede, de modo a favorecer a 

ampliação da resolutividade da atenção básica, a qualificação da atenção à saúde e a busca pela integralidade do cuidado, bem 

como auxiliar no monitoramento e avaliação dos processos de trabalho desenvolvidos pelas equipes.  

Seguem, deste modo, orientações sobre o registro do matriciamento para profissionais das diferentes equipes matriciadoras e para 

profissionais das equipes da Atenção Básica matriciadas, que deve ser realizado por meio da Ficha de Atividade Coletiva: 
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REGISTRO DO MATRICIAMENTO POR PROFISSIONAIS DE EQUIPES/SERVIÇOS MATRICIADORES (EXCETO PROFISSIONAIS DE CAPS CONTEMPLADOS NA TABELA DO SIGTAP – RAAS/SUS)  

CÓDIGO PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO QUEM UTILIZA COMO REGISTRAR 

0
3

.0
1

.0
8

.3
0

-A
M

 

MATRICIAMENTO DE 
EQUIPES DA ATENÇÃO 
BÁSICA (EXCETO 
PROFISSIONAIS DOS 
CENTROS DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL – CAPS COM 
CBO CONTEMPLADO NA 
TABELA DO SIGTAP- 
RAAS/SUS). 

Este código será utilizado pelos profissionais 
matriciadores a cada encontro presencial sistemático 
com as equipes da atenção básica, com objetivo de 
oferecer suporte técnico, pedagógico e assistencial à 
produção do cuidado, através de discussões de casos e 
dos processos de trabalho, de ações intersetoriais no 
território que contribuam no processo de cogestão e 
corresponsabilização no agenciamento do projeto 
terapêutico singular e/ou plano de cuidados e de 
atividades de educação permanente. 

 

PROFISSIONAIS DO NASF 

 

PROFISSIONAIS 
MATRICIADORES EM SAÚDE DA 

MULHER 

 

PROFISSIONAIS DOS CENTROS 
DE REFERÊNCIA 

 

PROFISSIONAIS DOS CAPS CUJO 
CBO NÃO ESTÁ CONTEMPLADO 
PARA ESTE PROCEDIMENTO NA 
TABELA DO SIGTAP – RAAS/SUS  

Ficha de Atividade Coletiva: 

ABA ATIVIDADE 

Campo Média de idade – digitar 00 

Em procedimento – selecionar 03010803AM – 
Matriciamento de equipes da atenção básica 
(exceto prof. CAPS com CBO contemplados na 
Tabela SIGTAP / SUS) 

Em Tipo – selecionar Reunião com outras equipes 
de saúde 

Em Temas para Reuniões – selecionar um ou mais 
temas discutidos 

ABA PROFISSIONAIS  

Inserir todos os profissionais participantes da 
atividade coletiva. Clicar no + para identificar o 
profissional responsável pelo procedimento do 
dia.  

OBS: Quando houver mais de um matriciador da 
mesma equipe, a Ficha de Atividade Coletiva deve 
ser registrada por apenas um profissional 
envolvido, pois o registro em duplicidade gera 
glosa para ambos os profissionais. Sugere-se 
alternar o profissional responsável e o registro 
dessa ação entre os profissionais envolvidos.  

ABA PARTICIPANTES 

Caso tenha ocorrido discussão de casos clínicos, 
incluir nesta aba os nomes de todos os usuários. 
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REGISTRO DO MATRICIAMENTO POR PROFISSIONAIS DE CAPS CONTEMPLADOS NA TABELA DO SIGTAP – RAAS/SUS 

CÓDIGO PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO QUEM UTILIZA COMO REGISTRAR 

0
3

.0
1

.0
8

.0
3

-0
5

 

MATRICIAMENTO DE 
EQUIPES DA ATENÇÃO 

BÁSICA 

 

Este código será utilizado pelos profissionais 
matriciadores a cada apoio presencial sistemático às 
equipes de atenção básica que oferte suporte técnico à 
condução do cuidado em saúde mental através de 
discussões de casos e do processo de trabalho, 
atendimento compartilhado, ações intersetoriais no 
território, e contribua no processo de cogestão e 
corresponsabilização no agenciamento do projeto 
terapêutico singular. 

PROFISSIONAIS DOS CAPS CUJO 
CBO ESTÁ CONTEMPLADO 

PARA ESTE PROCEDIMENTO NA 
TABELA DO SIGTAP – RAAS/SUS 

Ficha de Atividade Coletiva: 

ABA ATIVIDADE 

Campo Média de idade - digitar 00 

Em procedimento – selecionar 03010803AM – 
Matriciamento de equipes da atenção básica  

Em Tipo – selecionar Reunião com outras equipes 
de saúde 

Em Temas para Reuniões – selecionar um ou mais 
temas discutidos 

ABA PROFISSIONAIS  

Inserir todos os profissionais participantes da 
atividade coletiva. Clicar no + para identificar o 
profissional responsável pelo procedimento do 
dia.  

OBS: Quando houver mais de um matriciador de 
um mesmo CAPS, a Ficha de Atividade Coletiva 
deve ser registrada por apenas um profissional 
matriciador envolvido, pois o registro em 
duplicidade gera glosa para ambos os 
profissionais. Sugere-se alternar o profissional 
responsável e o registro dessa ação entre os 
profissionais.  

ABA PARTICIPANTES 

Caso tenha ocorrido discussão de casos clínicos, 
incluir nesta aba os nomes de todos os usuários. 
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REGISTRO DO MATRICIAMENTO POR PROFISSIONAIS DE EQUIPES/SERVIÇOS MATRICIADOS 

CÓDIGO PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO QUEM UTILIZA COMO REGISTRAR 

0
3

.0
1

.0
8

.0
3

-0
R

 

REUNIÕES  

Este código será utilizado pelos profissionais que 
recebem matriciamento a cada reunião de equipe em 
que ocorra apoio presencial sistemático ofertado por 
um ou mais profissionais matriciadores com objetivo de 
oferecer suporte técnico, pedagógico e assistencial à 
produção do cuidado, através de discussões de casos e 
dos processos de trabalho, de ações intersetoriais no 
território que contribuam no processo de cogestão e 
corresponsabilização no agenciamento do projeto 
terapêutico singular e/ou plano de cuidados e de 
atividades de educação permanente. 

 

OBS: Ressalta-se que outras ações e/ou atividades de 
educação permanente realizadas pelas equipes nas 
unidades de saúde poderão ser registradas conforme 
esta descrição.    

Equipe de Saúde da Família 

 

Equipe de Estratégia de Agente 
Comunitário de Saúde 

 

Equipe de Unidade Básica de 
Saúde 

 

Equipe de Consultório na Rua 

Ficha de Atividade Coletiva: 

ABA ATIVIDADE 

Campo Média de idade - digitar 00 

Em procedimento – selecionar 030108030R – 
Reuniões  

Em Tipo – selecionar o item  1 - Reunião de 
equipe 

Em Temas para Reuniões – selecionar um ou mais 
temas discutidos. IMPORTANTE: Sempre 
selecionar o item 06 – Educação Permanente 

ABA PROFISSIONAIS  

Inserir todos os profissionais participantes da 
atividade coletiva. Clicar no + para identificar o 
profissional responsável pelo procedimento do 
dia.  

OBS: A Ficha de Atividade Coletiva deve ser 
registrada por apenas um profissional da UBS 
envolvido no matriciamento, pois o registro em 
duplicidade gera glosa para ambos os 
profissionais. Sugere-se alternar o profissional 
responsável e o registro dessa ação entre os 
profissionais.  

ABA PARTICIPANTES 

Caso tenha ocorrido discussão de casos clínicos, 
incluir nesta aba os nomes de todos os usuários. 
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Vale destacar que o (s) profissional (is) de cada ponto de atenção/equipe presente na reunião deve realizar o registro das ações de 

matriciamento. Exemplo: se numa reunião de matriciamento em saúde mental estiverem presentes profissionais de três CAPS, de 

um Nasf e de uma equipe de saúde da família, serão realizados 5 (cinco) registros de matriciamento – um para cada ponto de 

atenção e/ou equipe presente no encontro. Além disso, pede-se que nas reuniões em que houver discussão de caso, os nomes 

desses usuários sejam inseridos na Aba Participantes da Ficha de Atividade Coletiva. 

Esta Nota Técnica altera as definições de todas as notas sobre registro de matriciamento anteriores a ela e entra em vigor na data 

de sua publicação.  

 

 

 

 

 


