
 

 

Metodologia de apoio matricial em saúde: ferramenta de transformação dos modos de 
organização na saúde 

Camila C. B. X. de Souza 
Simone Ayres 

 
 De acordo com Campos e Domitti (2007), apoio matricial refere-se a uma metodologia de 
trabalho que tem por característica a retaguarda de uma equipe especializada, capaz de oferecer tanto 
suporte técnico-pedagógico, quanto assistencial. Tal apoio depende da "construção compartilhada de 
diretrizes clínicas e sanitárias"(Campos e Domitti, 2007. p.400) entre os componentes da equipe de 
apoio e a equipe de referência. 
 Para a melhor compreensão do tema, faz-se necessário a definição de equipe de apoio e equipe 
de referência. 
 No termo apoio matricial residem dois conceitos operadores: matricial e apoio. Matriz refere-se a 
mãe, aquela que gera e cria, e também "foi utilizado para indicar um conjunto de números que guardam 
relação entre si quer o analisemos na vertical, horizontal, ou em linhas transversais" (Campos e Domitti, 
2007). Matricial pressupõe que profissionais de referência e especialistas mantenham uma relação 
entre si e campos de conhecimento de modo horizontal, de forma a gerar novos saberes e 
possibilidades de atuação, diminuindo a fragmentação do cuidado. Apoio, define-se por amparo, 
suporte, auxílio. É uma maneira de se operacionalizar a relação horizontal entre os profissionais, 
construindo linhas de transversalidade, baseado em procedimentos dialógicos. 
  Equipe de referência é aquela que "(...) tem a responsabilidade pela condução de um caso 
individual, familiar ou comunitário" (Campos e Domitti, 2007. p.400), ou seja, a equipe que se 
responsabiliza pelo caso ao longo do tempo, longitudinalmente, a semelhança das ações desenvolvidas 
na Estratégia de Saúde da Família (Starfield apud Campos e Domitti, 2007). Possibilita a  criação de 
vínculos entre profissionais e usuários, essencial para a condução dos problemas de saúde dentro de 
um certo campo de conhecimento. 
 Aqui, partilha-se da definição de Campos e Domitti (2007), que aponta o apoio matricial e a 
equipe de referência como uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, que possibilita a 
realização de clínica ampliada, e a integração entre os diferentes saberes, profissões e especialidades. 
 Vale lembrar, que essa metodologia prevê a co-responsabilização pela condução do cuidado, 
buscando abordagens mais integrais pautadas em ações interdisciplinares, uma vez que nenhum 
profissional pode, isoladamente, garantir cuidados integrais (Campos e Domitti, 2007). Possibilitando a  
construção dos projetos terapêuticos singulares, acordando linhas de intervenção e distribuição de 
tarefas entre os vários sujeitos envolvidos no processo. 
 O apoio matricial também objetiva a maior eficiência e eficácia do trabalho em saúde, bem como 
pressupõe um investimento dos profissionais envolvidos na construção da autonomia dos usuários, o 
que aponta para o fato de que tal metodologia, como afirmam Campos e Domitti, "pressupõe certo grau 
de reforma ou de transformação do modo como se organizam e funcionam serviços e sistemas de 
saúde" (p.401). 
 A participação da equipe de apoio com a equipe de referência, é uma das estratégias possíveis 
para criar espaços de diálogos sobre temas clínicos de saúde e de gestão, bem como para planejar 
ações a serem realizadas em conjunto com as equipes de referência. Mas, vale lembrar que apenas tais 
ações não caraterizam-se como matriciamento. O momento da reunião de equipe deve ser entendido, 
como sugerem os autores, como espaço coletivo, onde se estabelecem relações horizontais entre os 
profissionais de ambas as equipes, o que possibilita trocas efetivas entre os presentes. 
 Ao contrário do que se possa pensar, matriciamento não foi uma metodologia criada para o 
NASF, nem criada para a Atenção Primária em Saúde. Pode ser empregada em qualquer nível de 
atenção, devendo adequar-se às particularidades de cada serviços. 
 Campos e Domitti (2007), apontam para a existência de obstáculos na construção dessa 
metodologia: 

1. Obstáculo Estrutural 
Por vezes, o modelo pensado para as equipes de apoio matricial – mais horizontal, dialógico e 

interdiscipinar – difere do modelo de organização institucional – verticalizado, hierarquizado e 
disciplinar. Para os autores, tal obstáculo necessita ser conhecido e quando possível enfraquecido, 
desconstruído, a fim de que se possa trabalhar em um sistema interdisciplinar e de co-gestão. 

 
2. Obstáculo decorrente de Excesso de Demanda e da Carência de Recursos 



 

 

Para os referidos autores, o SUS ainda constitui-se, e enfrenta os desafios de funcionar com 
carência de recursos e demanda excessiva. O apoio matricial é sugerido como uma ferramenta que 
potencializa as equipes e sua resolutividade, de forma a contribuir para a diminuição deste obstáculo no 
SUS. 

A equipe de apoio matricial tem por papel “racionalizar o acesso e o uso de recursos 
especializados” (Campos e Domitti, 2007. p.404). Tal racionalização dá-se quando um profissional da 
equipe de apoio integra seu trabalho com várias equipes de referência. Este trabalho conjunto promove 
o conhecimento das ações específicas de cada profissional, amplia a capacidade da equipe resolver 
problemas, e faz com que os encaminhamentos – quando ocorrerem – sejam mais conscientes, e 
precisos. 

3. Obstáculo Político e de Comunicação 
É sabido que as organizações de saúde funcionam, tradicional e culturalmente organizadas, de 

modo a concentrar poder em determinadas categorias: diretores, médicos, especialistas. Tal 
organização não contribui para compartilhar o poder entre os distintos membros de uma equipe, assim 
como os usuários, pois muitos profissionais tendem a reproduzir esse modelo. Sem que haja o 
compartilhamento do poder entre os profissionais de saúde e destes com os usuários, o apoio matricial 
é questionável, e por vezes se resume a supervisão de casos (e não discussão de casos) realizada por 
uma equipe que diz-se de apoio, mas que na verdade tem o papel de fiscalização, correção ou 
“influência ‘paterna’ na solução de conflitos” (Campos e Domitti, 2007. P. 404). Nas palavras dos 
autores: 

“Resumindo: o método do apoio matricial depende da existência de espaços coletivos, ou seja, 
do estabelecimento de algum grau de co-gestão ou de democracia institucional” (p.404) 

 
4. Obstáculo Subjetivo e Cultural 

Trabalhar de forma interdisciplinar em uma equipe matricial exige do profissional uma 
predisposição subjetiva para receber e fazer críticas, para dialogar acerca de saberes e visões de 
mundo e para tomar decisões de modo compartilhado. Esse não é o padrão de subjetividade dominante 
em ambientes de concorrência, modo predominante nas nossas instituições. Também é comum esse 
profissional apegar-se ao seu núcleo de formação como forma de identidade e segurança. Isso dificulta 
a interação que é inevitável em espaços interdisciplinares. 

Segundo Campos e Domitti, (2007), não há cultura, entre gestores e entre equipes, sobre 
métodos para programar trabalho dialógico e interativo, criando instâncias de mediação, espaços 
protegidos e processos de contrato em que se estabeleçam metas e critérios de avaliação do trabalho. 

 
5. Obstáculo ético 

 O Tema da privacidade e do segredo sobre a história do paciente, da família ou de grupos 
comunitários é outro obstáculo relevante nesse tipo de trabalho, já que esse método busca a definição 
da responsabilidade sanitária de uma determinada população. 
 A utilização do prontuário único pela equipe interdisciplinar, a discussão do caso em equipe, 
toda essa circulação de informação, obriga a todas as profissões de saúde a repensarem o tema das 
relações entre eles e deles com os usuários. 
 

6. Obstáculo epistemológico 
 A maioria das profissões de saúde trabalha com um referencial sobre o processo saúde e 
doença restrito ao seu núcleo de formação.  
 O enfoque de clínica ampliada, ou clínica do sujeito, sugere maneiras para integrar as várias 
perspectivas, sejam elas, biomédicas, sociais ou subjetivas, em um método de trabalho que reconheça 
a complexidade e variabilidade dos fatores e dos recursos envolvidos em cada caso específico, 
individual ou coletivo. 
 O apoio matricial é um dispositivo para a ampliação da clínica, para o trabalho interdisciplinar e 
pressupõe algum grau de adesão a um paradigma que pense o processo saúde, doença e intervenção 
de modo mais complexo e dinâmico. 
 

 
 

CAMPOS, G.W.S.; DOMITTI, A.C. Apoio Matricial e Equipe de referência: uma metodologia para gestão 
do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad. Saúde pública, Rio de Janeiro, 23(2):399-407, fev. 2007. 


