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Resumo da Proposta:
Trata-se de um projeto de extensão realizado por docentes do Centro Acadêmico de Vitória que objetiva desenvolver
um processo de formação integrada entre estudantes de graduação, residentes e trabalhadores da rede municipal de
Vitória de Santo Antão, com ênfase no apoio matricial como diretriz organizacional do processo de trabalho
interprofissional do Nasf e das equipes de saúde da família. No projeto, os discentes junto aos docentes do CAV,
estudantes de pós-graduação, trabalhadores e usuários da rede básica de saúde realizarão uma série de atividades que
contemplarão: vivências, debates temáticos e orientação acadêmica. A ênfase desse projeto é a atuação
interprofissional em saúde, apreendida a partir do cotidiano das equipes que atuam na atenção básica. Espera-se como
resultados, a provocação de movimentos de análise e problematização das práticas atuais, bem como de
implementação de novas estratégias para fortalecimento do apoio matricial na atenção básica, colaborando assim para
ampliação da integralidade e resolutividade do cuidado em saúde.

Objetivo Geral:
Desenvolver um processo de formação integrada entre estudantes de graduação, residentes e trabalhadores da rede
municipal de Vitória de Santo Antão, com ênfase no apoio matricial como diretriz organizacional do processo de
trabalho interprofissional do Nasf e das equipes de saúde da família.

Objetivos Específicos:
a) Identificar necessidades formação dos participantes para atuação interprofissional em saúde no âmbito do Nasf e das
equipes de saúde da família;
b) Facilitar a compreensão sobre Atenção Básica, diretrizes do processo de trabalho do NASF e seu papel na rede de
atenção a saúde;
c) Refletir sobre como o apoio matricial pode ser implementado frente os problemas de saúde locais;
d) Articular vivência compartilhada de ações assistenciais e educativas com ênfase na colaboração interprofissional.

