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Resumo: O presente artigo apresenta uma análise sobre o que vem sendo produzido pelos 
assistentes sociais sobre Atenção Básica em Saúde, a partir de pesquisa realizada nos 
anais dos dois últimos principais eventos de Serviço Social (CBAS e ENPESS). Foram 
encontrados 16 artigos sobre esta temática. Foi realizada uma análise dos conteúdos dos 
artigos, destacando: tendências, desafios, carências e potencialidades do trabalho do 
assistente social na atenção básica em saúde. Este levantamento tem por finalidade 
oferecer um panorama sintético do que vem se produzindo a respeito da atenção básica e 
dos processos de trabalho dos assistentes sociais inseridos nesse campo. 

 
Palavras-chave: Política de Saúde; Atenção Básica; Serviço 
Social.  

Abstract: This paper presents an analysis of what has been produced by social workers on 
Primary Health Care, from research conducted in the annals of the last two major events of 
Social Services (CBAS and ENPESS). 16 articles on this subject were found. An analysis of 
the contents of the articles was performed, highlighting trends, challenges, needs and 
potentials of the work of social workers in primary health care. This survey is designed to 
provide a summary overview of what is taking place regarding primary care and work 
processes of social workers entered this field. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) representa uma grande conquista para a saúde da 

população brasileira, promulgado pela Constituição na 1988, que posteriormente é 

regulamentado pelas leis orgânicas nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990. Constituindo-se a 
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partir dos princípios de universalidade, integralidade e equidade. Com isso, rompe-se com o 

modelo que se garantia direitos, como o de acesso a saúde, através da contribuição 

previdenciária e os que não eram contribuintes ficavam a mercê das práticas filantrópicas e 

de benemerência. 

O SUS emergiu da luta do Movimento de Reforma Sanitária, iniciada nos anos 70, 

composta por trabalhadores da saúde, estudantes, intelectuais, lideranças políticas e 

organizações populares. Esse movimento reivindicava a garantia do direito universal à 

saúde, bem como os demais princípios constitutivos do SUS. Dessa forma, a Reforma 

Sanitária brasileira operou uma mudança de paradigma com relação ao modelo de atenção 

e ao seu aspecto jurídico legal. 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) foi aprovada através da Portaria nº 

648/2006, do Ministério da Saúde, que propõe revisão de diretrizes e normas para a 

organização da atenção básica, a partir da transformação do Programa Saúde da Família 

(PSF) para a Estratégia Saúde da Família (ESF). 

 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações  de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção  e a proteção da saúde, a prevenção 
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da  saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 
impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012 p.19). 

 

Desse modo, a ESF tornou-se o componente estruturante do Sistema de Saúde 

brasileiro, constituindo-se a sua porta de entrada, possuindo como princípios a 

universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da atenção, 

responsabilização, humanização, equidade e participação social. 

O Serviço Social tem sua inserção na saúde pública no início do século XIX, com 

características iniciais voltadas quase que exclusivamente em hospitais, com uma atuação 

identificadas como conservadoras, fragmentadas e focalizadas no indivíduo, como também 

a submissão do assistente social à autoridade do profissional médico (BRAVO, 2011). Essas 

peculiaridades da profissão correspodem há um momento histórico em que o assistente 

social desenvolvia sua prática de modo clientelista, moralizante e higienista, a fim de realizar 

uma adequação dos sujeitos a moral vigente na época. 

Entretanto, o Serviço Social ao longo de sua história passou por transformações nos 

seus processos de trabalho, bem como nos seus marcos teóricos, metodológicos e políticos. 

Na década de 70, ganha destaque o Movimento de Reconceituação da pofissão que tinha 

como premissa a ruptura com o seu modelo conservador. Este movimento contribuiu com a 
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construção do Projeto Ético Político profissional, legitimando uma mudança de paradigma.  

Cabe salientar que a área da saúde tem se constituído historicamente como a área 

que mais emprega profissionais Assistentes Sociais, sendo que o Ministério da Saúde 

reconhece o Serviço Social como pofissão da saúde junto a outras categorias pofissionais 

(Resolução 218/1997). Embora seja a Política que mais emprega assistentes sociais 

historicamente, na Atenção Básica a inserção destes profissionais é ainda recente. 

  Dessa forma, este artigo propoe-se a elucidar a construção teórica sobre atenção 

básica em saúde, desenvolvida pelos assistentes sociais nos dois principais eventos 

nacionais da categoria, que são: XIV Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço 

Social (ENPESS) realizado no em 2014 e 14º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 

(CBAS) que ocorreu em 2013.  No total foram analisados 16 artigos publicados nos anais 

dos referidos eventos que abordavam esta temática, utilizando-se como palavras-chaves de 

busca: a atenção básica e saúde da família.  

 Dentre todos os artigos analisados, foram identificadas a partir da pesquisa, as 

principais categorias de discussão que estão estritamente relacionadas a inserção do 

assistente social na Atenção Básica. São elas: Saúde do Trabalhador, Estratégia de Saúde 

da Família, Núcleo de Apoio a Saúde da Família e Residência Multiprofissional. Tais 

categorias serão apresentadas ao longo deste artigo, buscando o diálogo entre todas as 

produções pesquisadas. 

2. SERVIÇO SOCIAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

2.1 Atenção Básica e Saúde do Trabalhador 
 

O panorama em que a saúde e o trabalho se apresentam na atualidade vem 

sofrendo múltiplas transformações devido às novas formas de se gerir e executar os 

diferentes processos de trabalho, que se tornaram mais dinâmicos, incrementados pela 

tecnologia e pelas atuais maneiras de gerir e organizar o trabalho em si. Tais processos 

significam a captura de subjetividade do trabalhador que soma-se à precarização do salário, 

do emprego e consequentemente de sua saúde (ALVES, 2010). E destaca-se que os 

trabalhadores da saúde também estão expostos a todos esses processos de precarização e 

adoecimento, impactando também no atendimento ao cidadão usuários dos serviços de 

saúde.  

Em relação a saúde do trabalhador e a atenção básica, destaca-se uma discussão 

importante a esse respeito. Foi destacado que as ações da atenção básica permanecem 

distantes das possibilidades que nela se apresentam para o diagnóstico, vigilância, atenção, 
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direito à informação, dentre outros (MENDES et al. 2014). Trata-se de demandas que estão 

relacionadas ao trabalho, que muitas vezes culminam num processo de saúde-doença e se 

relacionam ao mundo do trabalho e suas manifestações na sociedade contemporânea. O 

que vem ocorrendo é que, muitas vezes o trabalhador é visto como um usuário do sistema 

de saúde (não que não o seja), mas suas demandas de adoecimento, que estão ligadas as 

condições de trabalho, acabam sendo invisibilizadas no atendimento na atenção básica, 

enquanto o que deveria acontecer seria o acionamento dos sistemas de saúde que foram 

criados para atender especialmente as demandas oriundas dos sistemas de trabalho que 

adoecem o trabalhador.  

 Não cabe aqui uma crítica ao atendimento na atenção básica, antes destaca-se que 

esta acolhe os usuários no sistema e é o centro de comunicação da Rede de Atenção à 

Saúde e no caso da saúde do trabalhador, é lócus importante para a implementação das 

ações para efetivação da integralidade na saúde.  

Outro desafio apontado para implementação da política de saúde do trabalhador na 

atenção básica foi a não articulação e falta de diálogo sobre as demandas em saúde.  

Integrar a base de dados de interesse do campo da saúde do trabalhador, implantação de 

infraestrutura e informática, nos níveis locais e de coleta e registro de informações, 

notificações e agravos, ainda é uma realidade distante na maioria das localidades 

brasileiras. A subnotificação dos agravos relacionados ao trabalho mascara um grande 

problema de saúde pública que se expressa em sua maior parte, de maneira informal no 

país (MENDES et al. 2014). 

 Como meio de potencializar o atendimento as demandas relacionadas a saúde do 

trabalhador, foi destacado o matriciamento como possibilidade para implementação da 

saúde do trabalhador, a exemplo do que já ocorre com a saúde mental. Quando o território 

não conta com uma equipe completa, o matriciamento se apresenta como estratégia de 

reconhecimento de questões importantes, trazidas pelos usuários, como demanda de saúde 

mental e a possibilidade de se discutir os casos, desenvolvendo linhas de cuidados voltados 

a integralidade do atendimento a saúde.  

  Sendo assim, destaca-se que a atenção básica necessita, entre outras coisas, incluir 

em seu mapeamento as atividades produtivas desenvolvidas no território para orientar as 

ações de promoção e vigilância da saúde, como: o acolhimento dos trabalhadores na porta 

de entrada do sistema e investigação do trabalho como fator determinante dos processos de 

saúde-doença, além da avaliação e manejo das situações de risco no trabalho. São 

necessários investimentos públicos e estudos que considerem e efetivem a saúde do 

trabalhador como direito.  



 

5 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

2.2 Estratégia Saúde da Família 

O Ministério da Saúde, a partir de 1994 dá início a reorganização da assistência à 

saúde no Brasil, potencializando a atenção básica com a implantação do Programa Saúde 

da Família (PSF), priorizando a atenção básica como porta de entrada do sistema. Nessa 

perspectiva, é publicada através da portaria nº 648/2006, a Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), que estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da 

atenção básica, a partir da transformação do Programa Saúde da Família (PSF) para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) (BOLZAN et al. 2014).  Sendo assim, a ESF tem papel 

fundamental na estruturação do SUS, tendo a centralidade de suas ações na família, numa 

compreensão ampliada do processo saúde-doença. Ela vislumbra atendimentos para além 

dos processos curativos, buscando como fim a promoção da saúde. Destacam-se como 

princípios desta estratégia: universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, 

integralidade da atenção, responsabilização, humanização, equidade e participação social 

(BRASIL, 2009). 

A inserção do Serviço Social na Atenção Básica em Saúde é apontada como 

fundamental para compreensão e problematização dos determinantes sociais em saúde, 

bem como para fomentar o desenvolvimento de processos que visem a integralidade em 

saúde, rompendo com a lógica centrada no indivíduo. 

Nas produções destaca-se o papel indispensável do Serviço Social na ESF, embora 

este profissional não faça parte da equipe mínima da ESF. No entanto, a inserção do 

assistente social no ESF tem sido uma das bandeiras de luta da categoria encabeçada pelo 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e pelos Conselhos Regionais de Serviço 

Social (CRESS), ainda se tem poucos avanços, porém com a criação dos NASF – Nucleo 

de Apoio a Saúde da Família, foi ampliado o leque para atuação do Serviço Social na 

Atenção Básica.  

2.3 Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF 

Com o intuito de qualificar às ações desenvolvidas pela ESF, o Ministério da Saúde 

criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), mediante a portaria GM nº154, de 24 

de janeiro de 2008, objetivando apoiar a inserção da rede de serviços, ampliar a 

abrangência e o alvo das ações da Atenção Primária em Saúde, além de aumentar a 

resolutividade dela, reforçando os processos de territorialização e regionalização em saúde 

(BRASIL, 2009). 

 A base que se deve ter para desenvolver os trabalhos nos NASFs é o território de 

atuação e o uso de mecanismos que orientem os processos de trabalho dos profissionais: 

Matriciamento, Clínica Ampliada, Projeto Terapêutico Singular (PTS), Projeto de Saúde no 
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Território (PTS) e Pactuação de Apoio. Desta forma, foi destacado que o NASF é um 

dispositivo estratégico para a melhoria da qualidade da Atenção Básica, pois consegue 

ampliar a atuação, na medida que compartilha saberes, consegue ampliar também a 

capacidade de resolutividade clínica das equipes (BRASIL, 2014). Além disso, o NASF 

procura romper com o modelo hospitalocêntrico de atendimento a saúde, centrado na figura 

do médico que fragmenta os cuidados com a saúde.  

 Sendo assim, foi destacado também, que o NASF busca construir redes de atenção 

e cuidado, e é composto por nove áreas estratégicas: saúde da criança/do adolescente; 

saúde mental; reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço 

social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade física/práticas corporais; 

práticas integrativas e complementares. Para tanto, as equipes do NASF tem sua 

composição definidas por lei e tem como principal responsabilidade e atribuição apoiar a 

Saúde da Família na Atenção Básica, a fim de que os princípios e diretrizes da atenção à 

saúde sejam executados no cotidiano das ações em saúde da atenção básica, dentre esses: 

interdisciplinaridade, educação popular e educação permanente em saúde, territorialidade, 

integralidade, intersetorialidade, controle social, promoção da saúde e a humanização 

(MACHADO et al. 2014). 

 Em relação a inserção do assistente social nas equipes do NASF, as produções 

ressaltam que este profissional tem importante contribuição para a construção de 

estratégias para ampliar a visão das equipes da Estratégia Saude da Família sobre o NASF 

bem como, sobre o trabalho do assistente social na Atenção Básica. As reflexões apontam 

que este profisssional possui as ferramentas mais consistentes para fomentar ações 

intersetoriais, isto se deve, entre outros fatores, pela consonância dos princípios éticos e 

políticos da profissão com os do Projeto da Reforma Sanitária. 

 Destaca-se a ausência do trabalho desenvolvido pelo assistente social no NASF na 

publicação dos Parâmetros de Atuação do assistente social na Política de Saúde (CFESS, 

2010). Assim como, não consta o matriciamento como parte integrante do processo de 

trabalho do assistente social na saúde e não é mencionado o NASF como espaço sócio-

ocupacional. Isso resulta em um distanciamento deste profissional das discussões sobre 

este espaço, resultando em poucas produções teóricas sobre esta temática.  

 Os artigos apresentaram diversas dificuldades com relação ao desenvolvimento do 

processo de trabalho das equipes no NASF devido as condições de trabalho como: espaço 

físico inadequados, falta de  transporte para realização de visitas domiciliares, vínculos 

empregatícios precários com baixas remunerações que resultam em grande rotatividade de 

profissionais. 
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Outra dificuldade que foi bastante expressiva nas publicações refere-se ao grande 

número de equipes de ESF sob a responsabilidade de cada equipe de NASF. O que 

repercute no como um grande empecilho para o desenvolvimento da atenção qualificada e 

que corroboram com as dificuldades de reflexão e materialização das diretrizes dos 

profissionais dos NASF. 

Há também entraves para o desenvolvimento do trabalho em equipe devido a 

hierarquização do saber entre as diferentes profissões que compõe o NASF, com a 

prevalência de atuação voltada para especificidade do núcleo profissional e a falta de uma 

postura interdisciplinar com foco no cuidado integral dos indivíduos.  

 

2.4 Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Apoio Matricial  

O Caderno de Atenção Básica nº 39 do Ministério da Saúde que tem como título: 

“Núcleo de Apoio à Saúde da Família” , conceitua o apoio matricial enquanto um arranjo 

preconizado para o trabalho compartilhado que traz em sua estrutura a potencialidade de 

reduzir a fragmentação da atenção em saúde, bem como promover a constituição de uma 

rede de cuidados em saúde que aumente a qualidade e a resolutividade das ações em 

saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Enquanto ferramenta de articulação do território, o apoio matricial é apontado nas produções 

como a inserção de maior consolidação do assistente social na Atenção Básica. Destaca-se 

entre as  ações desse apoio: a inserção em atividades rotineiras das equipes saúde da 

família, participação nas reuniões da equipe de referência, e as ações coletivas diretas com 

os usuários, em geral, agrupados por patologia ou necessidades semelhantes tais como: 

grupo de pacientes com diabetes e/ou hipertensão, transtornos depressivos entre outros. 

Com relação às ações coletivas, o trabalho desencadeado está focado, sobretudo, na 

produção e execução de oficinas pedagógicas. Nota-se que em algumas produções há a 

prevalência de concepções diversificadas referentes ao matriciamento no NASF, que 

distanciam-se da concepção estabelecida pelo Ministério da Saúde, qual seja: o trabalho 

articulado com vistas a superar a fragmentação do atendimento em saúde. 

Em relação as competências profissionais para o desenvolvimento do apoio matricial 

foram citadas como por exemplo: conhecimentos referente a saúde coletiva, postura 

acolhedora com os trabalhadores das unidades de saúde, reconhecimento como agente 

coparticipante do trabalho desenvolvidos na ESF, o fomento a processos de transformação 

no cuidado aos usuários a fim de garantir atenção integral e o desenvolvimento de espaços 

de diálogo e discussão com as equipes de ESF. 
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Ainda destaca-se a potência da ferramenta Apoio Matricial para repensar o trabalho 

na Atenção Básica. Ou seja, problematizar e repensar os processos de trabalho 

estabelecidos no atendimento em território. Em um dos artigos é abordado a experiência de 

um NASF onde havia a necessidade de realizar Matricimento em relação ao instrumento 

Visita Domiciliar, bem como, sobre o próprio trabalho do assistente social na Atenção 

Básica. O resgate histórico apresentado nos artigos ressaltam a vertente conservadora na 

qual os assistentes sociais conduziam o seu trabalho, que ainda em processo de 

rompimento, se mantém viva em alguns serviços. O cunho fiscalizatório e moralizador que 

ora a profissão se pautava repercutiu na forma como estava sendo conduzida a Visita 

Domiciliar, o que foi avaliado em matricimanto junto com a rede.  

 

2.4 Nasf e Controle Social 
 

O NASF foi destacado como sendo um dispositivo para apoiar a ESF e fomentar as 

ações de Controle Social em seu território de abrangência. Seu objeivo é proporcionar 

meios de participação da população local, a fim de garantir que as ações em saúde 

desenvolvidas sejam decididas pela comunidade, reconhecidas como prioridade e que os 

princípios do SUS sejam efetivados. 

O Controle Social foi apontado como uma conquista histórica na democracia do 

Brasil e na democratização das políticas sociais, com destaque para a de saúde, que teve 

especial visibilidade quer pela denúncia das "ausências e omissões" dos serviços 

instalados, quer pela luta em construir um espaço regular para o exercício do controle nos 

serviços e nas burocracias da gestão da saúde (MACHADO et al. 2014). Ganha destaque 

nesta história: as Conferências, Comissões e os Conselhos de Saúde que já existiam antes 

da Constituição de 1988, mas que, após a Constituição e a regulamentação pela Lei 

Orgânica do SUS (LOS) em 1990, modifica-se sua natureza para espaços legais de 

construção, controle social, participação na administração e gestão da política de saúde em 

todas as esferas da federação (MACHADO, et al. 2014). Esta participação da população 

usuária nos Conselhos e Conferências foi estabelecida legalmente, como paritária, ou seja, 

50% de representação organizada dos usuários, 25% de entidades de trabalhadores da 

saúde e 25% de representação do governo, entidades ou instituições de prestadores de 

serviços públicos, filantrópicos e privados (ESCOREL; BLOCH, 2005). 

 Diante disso, o trabalho das equipes do NASF, junto aos espaços de controle social 

na saúde, foram destacados como uma obrigatoriedade ética de realizar suas ações 

voltadas para a consolidação dos princípios do SUS, garantia dos direitos dos usuários, 

necessidade do trabalho em rede e de forma participativa. Tudo isso, considerando as 
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singularidades de cada usuário atendido, levando em conta à cultura, etnia, raça, religião e 

formas de se organizar socialmente. Este foi também um grande desafio apontado pelas as 

equipes do NASF Brasil afora, na busca de romper com ações fragmentadas, assim como a 

importância de ampliar a participação do assistente social no controle social, pois ainda há 

pouca apropriação desse espaço pelos profissionais, tornado-se incipiente e realizadas 

apenas por alguns profissionais. Portanto, considera-se que a articulação entre os 

profissionais que compõem as equipes do NASF e o controle social é uma das estratégias 

democráticas para encontrar os caminhos que aproximam essas populações do trabalho 

coletivo e da luta pelos seus direitos (MACHADO, et al. 2014). 

 

2.5 Processo de trabalho do assistente social na saúde pública: destaque para a residência 
profissional 
 

Destaca-se que a construção do Sistema Único de Saúde (SUS), ao longo dos anos, 

tem interferido diretamente no processo e nas condições de trabalho dos (as) profissionais 

de saúde. Desde a Constituição de 1988, o Movimento da Reforma Sanitária e a própria 

constiuição do SUS na década de 90, até os dias atuais, pode-se dizer que o Sistema Único 

de Saúde assim como fora desenhado nas legislações, sofre revezes em diversas áreas. 

Resultado do movimento de Contra-reforma do Estado, ou seja, o desmonte das Políticas 

Públicas impulsionadas pela vertente neoliberalista.   

Para fortalecer a prática e o exercício profissional, a educação permanente em saúde 

ganha destaque e torna-se importante meio para a qualificação profissional nos Programas 

de Residência. Na Residência em Saúde da Família, as (os) assistentes sociais atuam junto 

com o NASF, apoiando as Equipes de Saúde e fortalecendo vínculos com os (as) 

comunitários (as) e os (as) profissionais, articulando a rede sócio-assistencial, ampliando e 

consolidando a cidadania como tarefa primordial para garantia de diretos da classe 

trabalhadora, de acordo com o Código de Ética (SILVA, 2014). 

As produções apontam que houve um crescimento no número de programas de 

Residência Multiprofissional com ênfase na Saúde da Família , Saúde Coletiva e Saúde 

Mental.  Como também mencionam os aspectos negativos desta formação como: falta de 

estrutura necessária para a formação acadêmica e prática do residente, a utilização desta 

formação em substituição de mão de obra nos serviços de saúde.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A garantia da saúde como direito social e dever do Estado, garantido via Constituição 

de 1988 foi fundamental para o acesso da população brasileira aos serviços públicos de 

saúde.  Contudo, ainda é preciso avançar em muitos aspectos, no que se refere ao 

atendimento a saúde no país, buscando processos de trabalho em equipes 

multidisciplinares que objetivem a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, considerando os 

determinantes e a determinação social da saúde. 

Buscou-se, neste artigo, analisar o processo de trabalho do Serviço Social na 

Atenção Básica em Saúde e destacar categorias que estão implicadas nestes processos, 

tais como: Saúde do Trabalhador, Estratégia de Saúde da Família, NASF (Apoio Matricial e 

Controle Social) Processo de Trabalho e Residência Multiprofissional. 

As discussões dos artigos têm como pano de fundo os desafios e resistências que 

estão postos para a Saúde Pública no cenário contemporâneo. Ressalta-se a não 

implementação da Política de Saúde do Trabalhador na Atenção Básica, ao mesmo tempo 

em que há um aumento nos processos de precarização e adoecimento destes 

trabalhadores.  

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família aparece como importante estratégia para 

garantir a integralidade no atendimento em saúde. E nele, o profissional assistente social 

tem um papel fundamental na articulação da rede de atendimento, para disparar ações 

intersetoriais e na utilização do Apoio Matricial. Os artigos apresentam experiências exitosas 

de equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ao mesmo tempo em que há ainda 

algumas divergências em relação a esta ferramenta. Ou seja, ações que ainda se voltam 

para práticas fragmentadas, onde fica evidente a sobreposição de serviços. 

As problematizações em relação a inserção do assistente social na Atenção Básica 

trazem em seu bojo a aproxiamção do Projeto Ético Político profissional com as diretrizes e 

os princípios do SUS e da finalidade da Atenção Básica. As reformulações que a Atenção 

Básica vem sofrendo nos últimos anos, buscam romper com a lógica fragmentada a qual se 

constituiu o atendimento em saúde.  

Portanto, analisa-se que a inserção do assistente social na atenção básica vem se 

consolidando, ao mesmo tempo em que há expansão dos profissionais neste campo de 

atuação, apesar de seu período de tempo ser ainda pequeno. No entanto, o número de 

produçõs nos dois grandes eventos da categoria ainda se apresentarem de forma incipiente. 

Desta forma evidencia-se a importância de adensar o conhecimento teórico acerca da 

Atenção Básica em saúde para assim qualificar a intervenção profissional. 
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