
RESUMO
Este artigo visa apresentar e discutir sobre o tra-
balho dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASFs), junto às Estratégias de Saúde da Famí-
lia (ESFs) na Atenção Básica em Saúde, a partir 
de nossa experiência em NASFs de um município 
da região metropolitana de Porto Alegre (RS). O 
texto não se caracteriza como um relato de expe-
riência, mas visa a partir de nosso trabalho coti-
diano com essa realidade refletir sobre sua con-
tribuição na constituição de linhas de cuidado, na 
perspectiva da clínica ampliada. Buscamos con-
tribuir na ampliação da visão sobre o trabalho e a 
corresponsabilização pelo cuidado integral e lon-
gitudinal dos usuários, em conjunto com a rede 
intra e intersetorial, a partir da Atenção Básica 
(ESFs em parceria com os NASFs). Tendo como 
centralidade, as tecnologias leves, o trabalho vivo 
em ato, no território vivo em uso. Com isto, cria-
mos o espiral da clínica ampliada que contem-
pla: a linha de cuidado, o projeto terapêutico sin-
gular - Ecomapa (com centralidade no usuário) 
e a rede. Objetivamos que os projetos tornem-se 
assistenciais, concretos e portanto, com valores 
de uso para e com a população usuária.
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ABSTRACT
This article aims to present and discuss the work 
of the Family Health Support Centers (NASFs), 
along with the Family Health Strategies (ESFs) in 
Primary Health Care, based on our experience in 
NASFs of a municipality in the metropolitan re-
gion of Porto Alegre / RS. The paper is not char-
acterized as an experience report, but from our 
daily work with this reality it aims to reflect on 
its contribution in the constitution of care lines, 
from the perspective of the extended clinic. We 
seek to contribute to the broadening of the view 
about work and joint responsibility for the inte-
gral and longitudinal care of the users, together 
with the intra and intersectoral network, from 
Basic Care (ESFs in partnership with NASFs). 
Having as our main point the light technologies, 
the live work in act, in the alive territory in use. 
With this, we have created the spiral of the ex-
panded clinic that contemplates: the care line, 
the unique therapeutic project - ecomapa (us-
er-centered) and the network. Our main goal is 
that the projects become a true assistance pro-
gram, concrete and therefore, with usage values 
for and with the population.
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INTRODUÇÃO

Na presente discussão objetivamos dia-
logar inicialmente sobre a importante cria-
ção dos Núcleos de Apoio à Saúde da Famí-
lia (NASF) para a ampliação do escopo das 
ações da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde (SUS). Desta forma, ampliamos 
para a discussão sobre a Clínica Ampliada e 
as ferramentas para sua concretização (na 
nossa perspectiva) com a criação do Espiral 
da Clínica Ampliada, mediante a realidade 
da população usuária da Atenção Básica e, 
portanto, do SUS. Com isso, o Projeto Tera-
pêutico e o Ecomapa se tornam ferramen-
tas essenciais para a constituição de Linhas 
de Cuidado. Apresentamos por fim, as con-
tribuições do NASF neste processo, com 
exemplo de nossa experiência no núcleo.

NÚCLEOS DE APOIO À  
SAÚDE DA FAMÍLIA E O SUS 

A Atenção Primária em Saúde (APS) de-
nominada no Brasil, de Atenção Básica em 
Saúde (AB), passa a ser reconhecida a partir 
de processos coletivos legitimados, como a 
I Conferência Internacional sobre Cuidados 
Primários em Saúde, ocorrida em 1978, em 
Alma-Ata no Cazaquistão. Define os cuida-
dos primários em saúde na perspectiva da 
prevenção e promoção em saúde, conside-
rando seus determinantes. 

No Brasil, com os movimentos sociais 
em prol da redemocratização e reformu-
lação das políticas públicas, a exemplo da 
Reforma Sanitária e Psiquiátrica na Saúde, 
promulga-se a Constituição de 1988 que 
cria o Sistema Único de Saúde (SUS) e com o 
SUS, aprova-se a Política Nacional de Aten-
ção Básica (PNAB), por meio da Portaria n° 
648/2006, do Ministério da Saúde. 

Respeitando as diretrizes SUS, a porta-
ria incita a revisão de diretrizes e normas 
para a organização da Atenção Básica e 
transforma o Programa Saúde da Famí-
lia (PSF) em Estratégia Saúde da Família 
(ESF), como componente estruturante do 
Sistema de Saúde brasileiro. Um avanço 
significativo para a atenção em saúde, em 
uma perspectiva de mudança de modelo 
assistencial, voltado para o território de 
vida da população e a partir do reconheci-
mento da integralidade das ações, com as 
premissas da prevenção e promoção à saú-
de, para além do tratamento.

Portanto, a Atenção Básica, enquanto ní-
vel básico de atenção à saúde tem o com-
promisso de ser o primeiro contato, a porta 
de entrada do sistema de saúde. Suas prin-
cipais características são: a integralidade, a 
coordenação do cuidado, a longitudinalida-
de, a participação comunitária e a atenção 
centrada na família (BRASIL, 2010). Coor-
dena a assistência dentro do próprio siste-
ma. Portanto, a ESF é constitucionalmente 
fundada no direito à saúde e na equidade 
do cuidado, hierarquizada e regionaliza-
da, como e fazendo parte do SUS (BRASIL, 
2010). Provoca “um importante movimen-
to de reorientação do modelo de atenção à 
saúde em nosso país” (BRASIL, 2010, p. 7).

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) é criado neste contexto, pela Portaria 
GM n° 154, de 2008, visando apoiar a inser-
ção da ESF na rede, ampliar a abrangência, 
resolutividade, territorialização e a regiona-
lização, bem como a ampliação das ações da 
APS (BRASIL, 2010). Deve ser composto por 
profissionais de diferentes áreas, formando 
uma equipe multiprofissional, de acordo com 
a Portaria n° 2.488, de 21 de outubro de 2011 
(BRASIL, 2011). sendo escolhido pelos ges-
tores municipais, conforme as necessidades 
locais e as disponibilidades dos profissionais 
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de cada uma das diferentes ocupações, deve 
atuar de forma compartilhada, com os pro-
fissionais das ESFs nos territórios sob res-
ponsabilidade delas.

Contudo, não se apresenta como por-
ta de entrada do sistema para usuários, 
configura-se como apoio às ESFs. Possui 
como diretrizes: 

[...] ação interdisciplinar e intersetorial; 
educação permanente em saúde dos 
profissionais e da população; desenvol-
vimento da noção de território; integra-
lidade, participação social, educação 
popular; promoção da saúde e humani-
zação (BRASIL, 2010, p. 7).

A partir dos cadernos do NASF (27 e 39) 
ratifica-se que a criação do serviço se es-
tabelece na consolidação da lógica da Es-
tratégia de Saúde da Família (ESF) e, prin-
cipalmente, no aprimoramento do novo 
modelo de trabalho interdisciplinar em 
equipe multiprofissional. Nesse modelo, 
as diretrizes da integralidade são concre-
tizadas, tendo em vista ações coletivas que 
estão centradas nos determinantes sociais 
que são capazes de influenciar na saúde da 
população, em contraponto ao antigo mo-
delo individualista, assistencialista e hos-
pitalocêntrico. Nesse sentido, os NASFs 
devem planejar e definir as ações que se-
rão desenvolvidas junto às equipes de Saú-
de da Família de forma a apoiá-las em seu 
fazer cotidiano. 

Tais medidas estruturam-se no atendi-
mento no território em apoio as ESFs de 
sua responsabilidade (de 05 a 09 equipes). 
Prioriza: o atendimento compartilhado e in-
terdisciplinar, com troca de saberes, capaci-
tação e responsabilidades mútuas, gerando 
experiência para todos os profissionais en-
volvidos, mediante amplas metodologias, 

tais como estudo e discussão de casos e si-
tuações, projetos terapêuticos, orientações e 
atendimento conjunto etc. (BRASIL, 2010).

O NASF possui em seu processo de tra-
balho as seguintes ferramentas: o Matri-
ciamento, a Clínica Ampliada, o Projeto 
Terapêutico Singular (PTS), o Projeto de 
Saúde no Território (PST) e a Pactuação 
do Apoio com as ESFs (BRASIL, 2010). Os 
quais almejamos iniciar uma discussão, 
com o apoio das Linhas de Cuidado.

Através de suas diretrizes e ferramentas, 
conta com o apoio matricial, que implica a 
intervenção técnico-pedagógica e assis-
tencial, junto às equipes, o NASF possui a 
potência de trabalhar na constituição de 
Linhas de Cuidado, para garantir sua inte-
gralidade, sendo necessário operar mu-
danças na produção do cuidado, a partir da 
rede básica, para os demais níveis e redes 
(FRANCO; MAGALHÃES JUNIOR, 2007). No 
que se refere à Básica, este nível de atenção 
pode ampliar seu potencial de resolutivida-
de, esgotando suas possibilidades de inter-
venção, explorando o conhecimento técnico 
de profissionais, por meio da ação acolhedo-
ra pela formação de vínculos entre profissio-
nal e usuários no campo da saúde (FRANCO; 
MAGALHÃES JUNIOR, 2007) o NASF contri-
bui na ampliação. Para tanto, a necessária 
constituição de Linhas de Cuidado.

O NASF E A CLÍNICA 
AMPLIADA – CONSTITUIÇÃO 
DE LINHAS DE CUIDADO 

Para iniciar a discussão sobre as inter-
seções entre a temática da Clínica Amplia-
da e a Linha de Cuidado, com o apoio dos 
instrumentos como PTS e Ecomapa, no 
trabalho em e com o NASF ressaltamos o 
termo Clínica Ampliada, conforme o mate-
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rial disponibilizado no site do Ministério da 
Saúde. Esse indica que a Clínica Ampliada 
implica no compromisso radical com o su-
jeito singular; assumir a responsabilidade 
sobre os usuários dos serviços de saúde; 
trabalhar a intersetorialidade; reconhecer 
os limites dos conhecimentos dos profis-
sionais de saúde e das tecnologias por eles 
empregadas e buscar outros conhecimen-
tos; assumir um compromisso ético pro-
fundo (BRASIL, 2007). 

Aproveitamos ainda, a origem etimológi-
ca do termo Clínica em latim, relacionada ao 
“inclinar-se”, para superar a lógica tradicio-
nal ou “oficial” como Campos (2003a) utiliza 
no texto “A Clínica do Sujeito: por uma clíni-
ca reformulada e ampliada” do livro “Saúde 
Paidéia” baseada no campo de atuação:

espaço de uma clínica ampliada-, com a 
de Apoio Especializado Matricial- organi-
zação horizontal do processo de trabalho, 
em que se tenta combinar especializa-
ção com interdisciplinaridade, especia-
listas apoiando o trabalho do Clínico de 
Referência conforme Projeto Terapêutico 
coordenado pelo próprio Referência, mas 
elaborado em permanente negociação 
com a Equipe envolvida na atenção matri-
cial (CAMPOS, 2003a, p. 63).    

 
Campos (2003b) também nos poten-

cializa a repensar a Clínica Ampliada, em 
Equipes de Saúde da Família (ESFs) no tex-
to “Reflexões sobre a Clínica Ampliada em 
Equipes de Saúde da Família” do mesmo li-
vro “Saúde Paidéia”, através da importância 
da formação de vínculo com o usuário dos 
serviços. Reforça que o vínculo sendo uma 
palavra de origem latina, significa “algo que 
ata ou liga pessoas, indica interdependên-
cia, relações com linhas de duplo sentido, 
compromissos dos profissionais com os 

pacientes e vice-versa” (CAMPOS, 2003b, 
p. 68). Portanto, a vinculação depende da 
constituição de confiança mútua pautada na 
corresponsabilização do cuidado em saú-
de, do “compromisso com a saúde coletiva 
de uma comunidade e com a saúde indivi-
dual, particularmente, dos mais vulnerá-
veis” (CAMPOS, 2003b, p. 69). Inclinar-se de 
forma vinculada, tanto entre profissionais, 
quanto desses com usuários. 

Portanto, através da Clínica Ampliada, 
com a constituição de PTS e apoio do Eco-
mapa estamos caminhando para constituir 
na micropolítica do trabalho vivo: as Linhas 
de Cuidado. Apresentamos um desenho que 
construímos em nossas discussões, para 
ilustrar a necessária articulação da Clínica 
Ampliada implicada à Linha de Cuidado:

Figura 1 - Espiral da Clínica Ampliada

Fonte: As autoras (2016).

Construímos o Espiral da Clínica Am-
pliada, inspiradas no espiral dialético que 
apresenta multifacetas e o movimento 
constante de transformação/superação, 
assim como a Clínica. 
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A imagem demonstra a Clínica assim 
como a Linha de Cuidado formada pela rede 
e interdependentes, com a centralidade no 
usuário. Desta forma, a Linha de Cuidado se 
apresenta como uma “imagem” que passa a 
ser constituída a partir “do ponto de vista dos 
fluxos assistenciais” (FRANCO; MAGALHÃES 
JUNIOR, 2007, p. 130), “um itinerário” do 
usuário na rede na complexidade que Cecílio 
e Merhy (2003, p. 2) apontam:

[...] uma complexa trama de atos, de pro-
cedimentos, de fluxos, de rotinas, de sa-
beres, num processo dialético de comple-
mentação, mas também de disputa, vão 
compondo o que entendemos como cuida-
do em saúde. A maior ou menor integrali-
dade da atenção recebida resulta, em boa 
medida, da forma como se articulam as 
práticas dos trabalhadores [...].

Fluxos que são conduzidos pelos Projetos 
Terapêuticos, ou seja, os Projetos Terapêuti-
cos são o fio condutor da Linha de Cuidado e o 
usuário, o elemento/sujeito “estruturante de 
todo processo de produção de saúde”. Portan-
to, a Linha de Cuidado “é fruto de um grande 
pacto que deve ser realizado entre todos os 
atores que controlam serviços e recursos as-
sistenciais” (FRANCO; MAGALHÃES JUNIOR, 
2007, p. 130). A partir do momento em que 
essa perspectiva se torna intrínseca aos aten-
dimentos realizados, compreendemos a rele-
vância da participação social e da cidadania 
para inclusão dos sujeitos no seu processo de 
cuidado e, portanto, de transformação social.

 Dessa forma, o campo de atuação no SUS, 
e portanto, da saúde coletiva, tem como prio-
ridade atender a toda população, independen-
temente de suas condições socioeconômicas, 
contudo, não se pode deixar de atentarmos 
para os casos mais vulneráveis, que exigem 
maior atenção e, portanto, vinculação. Por 

parte dos profissionais, o compromisso no 
cuidado da população de sua microrregião 
se faz por meio de diagnóstico territorial em 
saúde, o que não é simples de constituir, pois 
depende da corresponsabilização das equipes 
(ESFs) em parceria com o NASF e rede intra e 
intersetorial, pois: 

O diagnóstico pressupõe certa regularida-
de, uma repetição. Mas para que se reali-
ze uma clínica adequada é preciso saber, 
além do que o sujeito apresenta de igual, o 
que ele apresenta de diferente, de singular, 
inclusive um conjunto de sinais e sintomas 
que somente nele se expressam de deter-
minado modo. (BRASIL, 2007, p. 10).

Este dispositivo nos possibilita uma leitu-
ra mais singular referente às necessidades 
do sujeito e seus familiares. Conhecendo-os 
e apropriando-nos de suas redes relacionais, 
com a participação das pessoas envolvidas. 
Neste ponto, se ressalta a importância do tra-
balho social condizente com as condições ob-
jetivas e subjetivas do usuário, imprescindível 
para eficácia de qualquer plano/projeto a ser 
desenvolvido de acordo com a horizontalidade 
do cuidado, a fim de que o mesmo faça sentido 
aos envolvidos na constituição do PTS (Projeto 
Terapêutico Singular-individual) e PST (Proje-
to de Saúde no Território-Coletividade).

Entretanto, retomamos os casos mais 
vulneráveis para problematizar a Clínica 
Ampliada, a partir da constituição de Pro-
jetos Terapêuticos Singulares (PTS) com a 
importante contribuição do Ecomapa e por 
fim, a constituição de Linhas de Cuidado que 
são necessárias para a população. Para isto,

A equipe de referência deve responsabili-
zar-se pela saúde de uma comunidade (en-
tre três e quatro mil pessoas) e, ao mesmo 
tempo, destacar de dentro da comunidade 

A CLÍNICA AMPLIADA NA ATENÇÃO BÁSICA: CONTRIBUIÇÕES DO NASF NA CONSTITUIÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO

Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 25, n. 2, p. 77-86 jul./dez. 2016  81



os casos que necessitam de atenção indivi-
dual, encarregando-se do seu atendimento 
eventual ou sistemático. Não é fácil esta-
belecer critérios práticos para operar essa 
seleção, contudo a clínica de qualidade so-
mente será possível se conseguir avaliar 
riscos e, em decorrência, concentrar aten-
ção em famílias e pessoas com maior vul-
nerabilidade (CAMPOS, 2003b, p. 71). 

Para a eficácia das práticas clínicas, o 
diálogo não perpassa somente entres as 
equipes (ESF/NASF), na perspectiva da 
“pactuação”, mas também, entre equipes 
de diferentes serviços e níveis de atenção, 
indo além da referência e contrarreferência, 
propiciando um diálogo interativo, comparti-
lhado e corresponsável. Salientamos o quão 
importante que todos os membros da equi-
pe sejam respeitados e valorizados, não só 
entre a equipe, mas inclusive, pela gestão, o 
que reflete no produto do cuidado do usuário.

Nesse contexto, cabe ressaltar a importân-
cia dos Projetos Terapêuticos que “são estru-
turados para produzir o cuidado ao usuário”. 
Sendo um “conjunto de atos pensados” que 
somente ganha materialidade na “ação do 
trabalho sobre o usuário”, para então passar 
de projeto para “Atos Assistenciais” de “pro-
jeto” para “atos concretos” que incorporam 
o “valor de uso” (FRANCO, 2007, p. 179-180) 
dando concretude e movimento aos proces-
sos, por meio das “tecnologias do trabalho”, 
as quais primamos pelas leves, em interde-
pendência das leve-duras, sem deixar que as 
últimas dominem o campo de atuação.

Consideramos que nosso trabalho na 
saúde se dá a partir do movimento (do uso 
que pressupõe movimento) e nos mostra 
o que realmente é necessário, pois usa-
mos aquilo que precisamos; da vida, pelo 
“trabalho vivo em ato” (MEHRY, 2007), no 
território vivo em uso (SANTOS; SILVEIRA, 

2006) com Projetos Terapêuticos que vi-
sam ser assistenciais, usados, postos em 
prática e constituídos por e com profissio-
nais e usuários, com vistas ao protagonis-
mo e autonomia, nos modos de viver a vida 
(CHARQUEIRO, 2016). Imprimindo um mo-
delo assistencial de ruptura com o centra-
do no biomédico, incluindo novos saberes 
e potencializando o saber do usuário com 
práticas anti-hegemônicas:

[...] se o modo como se produz saúde hoje, 
reflete um dado paradigma das práticas de 
saúde, então a inversão do modelo assis-
tencial é de ordem paradigmática, ou seja, 
saberes novos, não instituídos, mas que 
existem e estruturam práticas “anti-hege-
mônicas” no interior dos serviços de saúde, 
podem caracterizar-se como um “pré-pa-
radigma”, podendo no futuro instituir-se e 
tornar-se um novo paradigma assistencial. 
(FRANCO, 2007, p. 182-183). 

O que implica atentarmos para o fato de 
que os Projetos Terapêuticos têm a potência 
de romper “barreiras do atual modelo mé-
dico produtor de procedimentos” (FRANCO, 
2007, p. 183) para o modelo “produtor de 
cuidado” (MEHRY, 1999 apud FRANCO, 2007, 
p.183). Isso implica agregar as importantes 
contribuições médicas com as demais pro-
fissões, dando autonomia às demais áreas 
profissionais e à população usuária, conhe-
cendo e reconhecendo suas singularidades, 
o que é potente para a ESF que está no ter-
ritório de vida dessas populações, em uma 
postura instituinte, “disputando o devir” pela 
integralidade. Portanto, o “Projeto Terapêu-
tico vai conduzir a estruturação das práticas 
de saúde” (FRANCO, 2007, p. 183). 

Consideramos essencial neste contexto, 
trazer outro instrumento que contribui para a 
constituição do PTS e portanto, na formação 
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de Linha de Cuidado: o Ecomapa1 que pode 
compor o Projeto Terapêutico Singular (PTS) 
dos usuários que o necessitam. Algumas 
áreas a serem representadas no Ecomapa 
são: serviços de saúde; grupos de convívio 
social (igreja; associação de pais; grupos de 
convívio, etc.); escola e serviços de educação; 
relações pessoais significativas (amigos, vi-
zinhos, família mais afastada, etc.); trabalho 
(BRASIL, 2014, p. 77). Podendo representar a 
rede intra e intersetorial. Apresenta-se como 
complemento ou substituto ao Genograma 
que mostra as relações intrafamiliares. 

Cabe ressaltar que o Genograma era 
anteriormente utilizado pelos profissionais 
para explicitar as relações familiares e/ou 
consanguíneas dos sujeitos. Esse mode-
lo foi substituído ou complementado pelo 
Ecomapa, visto que o instrumento amplifi-
ca a visualização das relações de convívio 
do usuário e reconhece os demais vínculos 
relacionais estabelecidos que independem 
das relações consanguíneas e/ou de pa-
rentesco. A seguir, o Ecomapa apresentado 
pelo Manual do Método Canguru, elaborado 
pelo Ministério da Saúde em 2015:

Figura 2 – Modelo gráfico do Ecomapa 

Fonte: BRASIL (2015, p.75).

1  O Ecomapa é instrumento de avaliação familiar bastante 
útil no mapeamento de redes, apoios sociais e ligações 
da família com a comunidade. Costuma ser utilizado em 
associação ao genograma tanto para fins diagnósticos, 
quanto em planejamento de ações em saúde. Ambos 
os instrumentos retratam graficamente a constituição e 
dinâmicas relacionais de um grupo social, com foco na 

família. Enquanto o genograma identifica as relações 
dentro do sistema multigeracional familiar, o Ecomapa 
representa as interações da família com pessoas, ins-
tituições ou grupos sociais em determinado momento. 
Esse instrumento conecta as circunstâncias ao meio am-
biente e auxilia na identificação dos padrões organizacio-
nais familiares. (BRASIL, 2014, p. 77).
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Portanto, ao pensar a Clínica Ampliada 
consideramos essencial contar com a con-
tribuição do Projeto Terapêutico e do Eco-
mapa, que o compõe, para assim, consti-
tuirmos as Linhas de Cuidado. 

Problematizamos essa questão em todas 
situações de atendimento, tanto na rede intra 
quanto intersetorial, assim como o exemplo 
para situações de sofrimento mental, pois é 
comum que os profissionais de Saúde se en-
contrem constantemente com usuários em 
situação de sofrimento psíquico e tenham 
dificuldades de traçar Linhas de Cuidado. Nem 
sempre sentem-se em condições de acolhê-los 
e atendê-los de forma integral, primando pe-
las tecnologias leves. 

Com isto, em alguns momentos, tra-
balham para manter sua medicação que 
é também importante, mas é muito mais 
que isso! Necessitamos inverter e superar 
a lógica da centralidade na tecnologia dura 
e primar pela leve. Isso explica-se pelo 
fato de que uma pessoa sem condições de 
moradia, alimentação, com fragilização de 
vínculos, sem acesso à renda, ao transpor-
te, dentre outros, não será somente a me-
dicação que irá dar conta de tanta violação 
de direitos e de sofrimento. A partir do mo-
mento que nos damos conta disso e traba-
lhamos o contexto de vida de quem atende-
mos, daremos não somente o acesso, mas 
a acessibilidade, a inclusão e, portanto, a 
inserção digna (CHARQUEIRO, 2016) à rede 
de atenção à saúde e intersetorial.

Os usuários estão sujeitos há muitas 
violações de direitos, muitas vezes viven-
do em situação de extrema vulnerabilidade 
socioeconômica, com fragilidades de vín-
culos, em muitos níveis, o que gera e ou po-
tencializa o sofrimento psíquico e físico em 
nosso território e, não somente. Com tanta 
desigualdade socioeconômica e inversão 
da lógica societal, onde se “coisifica as re-

lações e se humaniza as coisas” a nossa 
sociedade vive uma carência de sentido e 
um importante processo de individualiza-
ção e culpabilização dos sujeitos por sua 
situação de vida, gerando mais sofrimento.

Com a realidade potencializada no sis-
tema capitalista e presente em nosso ter-
ritório, buscamos atuar enquanto NASF, 
com as equipes de forma integral no que 
tange ao sofrimento e produção de saúde 
mental. No caso de pessoas com sofri-
mento grave, buscamos compartilhar os 
casos com os CAPS e sempre que pos-
sível, atender juntos, promover PTS com 
usuários e acompanhar implicando a rede 
intra e intersetorial, com algumas reu-
niões sistemáticas, contando com CRAS, 
CREAS, Conselho Tutelar (como órgão de 
garantia de direito da criança e adolescen-
te). Buscamos apoio também, enquanto 
prevenção e para desmistificar o papel do 
Conselho Tutelar e demais setores intra e 
intersetoriais, para assim, contemplar a 
saúde de forma integral. 

Temos respectivos avanços e retro-
cessos nos processos que são dialéticos 
de nosso cotidiano de trabalho, contudo, 
não perdemos de vista a integralidade das 
ações. Como proposta, estamos trabalhan-
do com equipe NASF, Referência e CAPS 
para atuarem mais com as ESFs e realizar 
reuniões na UBS com as equipes, contem-
plando o apoio matricial também, de saúde 
mental na Atenção Básica, potencializando 
ainda mais, articular a rede intra e inter-
setorial. Superando discursos de que se a 
pessoa está com sofrimento grave é caso 
de CAPS! Reforçando que não! É caso de 
todos nós! E precisamos planejar ações 
compartilhadas para estes, que não são 
casos isolados, mas também produto de 
um sofrimento que é social e portanto, 
responsabilidade geral. E eles têm direito à 
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liberdade de circular pelos territórios e de-
sacomodar as práticas institucionalizadas. 

O sofrimento-adoecimento é um impor-
tante analisador, pois quem sofre, consciente 
e/ou inconscientemente, resiste ao sistema 
social que produz adoecimento. Cabe a nós 
profissionais criar estratégias e instrumen-
tos para monitorar as intervenções e avaliar 
para quem efetivamente atuamos, portanto, 
a importância da Clínica Ampliada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a Constituição de 1988 o estado bra-
sileiro passa a ser um estado democrático, 
apresentando novos panoramas institucio-
nais no que diz respeito aos cuidados com a 
saúde. Nesse sentido, houve a consolidação, 
em 1990, dos processos de reforma sanitária 
com novas ações dentro do campo da saúde 
e novas diretrizes nas políticas públicas. 

Neste contexto, trabalhar com a gestão e 
atenção à saúde, pressupõe a necessidade 
de atuar com o dispositivo da Clínica Amplia-
da e todo o aparato de ferramentas que apre-
sentamos para tornar os projetos em atos 
concretos “usados” em benefício da popu-
lação usuária. E a Atenção Básica necessita 
desses dispositivos para ampliar seu escopo 
de atuação e portanto, resolutividade. Somos 
sujeitos em construção em um SUS em cons-
trução, para isto, a necessidade de inserir o 
espiral que implica movimento e multiface-
tas de cada realidade e da própria realidade 
conjuntural de nosso país que reflete no co-
tidiano de vida das populações usuárias do 
SUS e portanto, da Atenção Básica.

Além disso, o vínculo já estabelecido com 
a ESF que o acompanha, por vezes, privile-
gia a relação de confiança do usuário com 
a equipe, facilitando a constituição de PTS 
que faça sentido e se concretize como práti-

ca assistencial que beneficie o usuário, pos-
sibilitando uma inserção digna aos servi-
ços da rede, a partir da Atenção Básica que 
será a costura da Linha de Cuidado, ou seja, 
quem o acompanha longitudinalmente.

Dentre muitos desafios existentes no 
nosso cotidiano, como a falta de recur-
sos que compromete a qualidade da saú-
de, outro a nosso favor é que a Clínica e a 
gestão sejam pensadas juntas. Entenden-
do que não só a medicina faz clínica, mas 
todos os profissionais de saúde a fazem, 
o desafio é o fazer junto, reconhecer os 
usuários enquanto sujeitos, partícipes no 
seu Projeto Terapêutico.

Neste contexto, as relações familiares 
e comunitárias no trabalho vivo em ato e 
no território vivo em uso contribuem para 
a produção de saúde. Há a necessidade de 
algumas ações com a comunidade, como a 
potência de grupos, que contribuem para 
isso, discutir o que produz saúde, a partir 
do seu conceito ampliado, abrangendo o 
acesso à alimentação, moradia digna, la-
zer, trabalho, renda educação, transporte, 
dentre outros, configurando-se nos deter-
minantes para a saúde da população, por 
meio inclusive, do controle social. Assim 
como a garantia dos vínculos e relações 
sociais. Com isso, cria-se Linhas de Cuida-
dos que podem ser coletivas e singulares, 
por meio de Projetos Terapêuticos.

O trabalho no NASF e ESF possibilita 
que trabalhemos com as diferenças, con-
flitos, afetos e poderes dentro da equipe, 
contudo é na interação entre os diferentes 
sujeitos e saberes da equipe é que se po-
derá fazer a Clínica Ampliada, é um campo 
que possibilita um aprendizado coletivo. A 
partir da potencialização das tecnologias 
leves, com a constituição de Linhas de Cui-
dado convergentes, no desafiante cotidiano 
de trabalho, construir aberturas e formas 

A CLÍNICA AMPLIADA NA ATENÇÃO BÁSICA: CONTRIBUIÇÕES DO NASF NA CONSTITUIÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO

Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 25, n. 2, p. 77-86 jul./dez. 2016  85



de tornar possível que a saúde seja efetiva-
da em seu conceito ampliado, com o com-
promisso das ESFs, NASFs, rede intra e in-
tersetorial, incluindo a população em todos 
os processos de produção de saúde.
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