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Resumo 

 

Dotados de um novo modelo de processo de trabalho, o apoio matricial, os Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família (Nasf) foram formulados com o objetivo de ampliar a 

resolutividade da Atenção Básica (AB). No entanto, concomitantemente à ampliação 

numérica desses núcleos no Brasil, há o surgimento de questões sobre o que e como 

desenvolver as suas atribuições. Foi realizado estudo de avaliabilidade sobre o Nasf, 

a partir de uma revisão sistemática de literatura e do discurso oficial expresso em 

documentos do Ministério da Saúde. Os achados mostraram que a iniciativa é 

avaliável e que as análises estratégica e lógica são pertinentes para o estágio atual 

em que os núcleos se encontram, na medida em que as principais indagações acerca 

deles estão localizadas no próprio modelo tecnoassistencial do Nasf. Por meio de um 

estudo de caso, foi realizada a análise das concepções e hipóteses teóricas que 

sustentam essa iniciativa. O Nasf ainda enfrenta desafios para consolidação do apoio 

matricial, pois há tensão entre a atuação generalista e específica, entraves para 

colaboração profissional e dificuldades de coordenação do núcleo. Porém, houve 

aumento do escopo de ações ofertadas na AB e incorporação de novos 

conhecimentos pelas equipes.  

Palavras-chave: Avaliação em saúde. Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária 

à Saúde. Relações interprofissionais.  
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Abstract 

 

Endowed with a new working process model, the matrix support, the Family Health 

Support Centers (Nasf) were formulated with the objective of increasing the resolution 

of Primary Health Care in Brazil. However, concomitantly with the numerical expansion 

of these centers, there are questions about what and how to develop their attributions. 

An evaluability assessment on Nasf was carried out based on a systematic literature 

review and the official speech expressed in documents of the Ministry of Health. The 

findings proved that the initiative is evaluable and that the strategic and logical 

analyzes are pertinent for the current stage in which the centers are found, as the main 

questions about them are in their own tecno-assistential model. Through a case study, 

the analysis of the theoretical conceptions and hypotheses that support this initiative 

was carried out. Nasf still faces challenges to consolidate matrix support, as there is 

tension between general and specific performance, obstacles to professional 

collaboration and difficulties at centers’ coordination. However, there was an increase 

in the scope of actions offered in Primary Health Care and the incorporation of new 

knowledge by the teams. 

Keywords: Health evaluation. Family Health Strategy. Primary Health Care. 

Interprofessional relations. 
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Apresentação 
 

Kintsugi é uma técnica japonesa de reparar as peças de cerâmica 

quebradas por meio do preenchimento das fendas produzidas, 

com uma mistura de pó de ouro. Desse modo, a peça é 

recomposta ao valorizar a naturalidade das fissuras criadas, o que 

traduz a postura de aceitar a desconstrução e a fragmentação 

ocorridas ao acaso. É o ato de aceitar a efemeridade das coisas, 

de estar disponível para as mudanças e de celebrar a imperfeição 

(Mai Fujimoto, Santo André/SP, 1979). 

 

Ao cursar a residência multiprofissional hospitalar e trabalhar em um hospital 

privado, deparei-me com a dureza protocolar que estimulava a “numerificação” dos 

pacientes e do meu trabalho. Enquanto a acreditação hospitalar incentivava que a 

cada visita fosse confirmado o nome do paciente, já constava em minhas evoluções 

o nome de todos os acompanhantes desse mesmo paciente que eu havia conhecido 

nas visitas diárias. Havia um descompasso no que eu acreditava como cuidado em 

saúde e no que eu vivenciava, era perceptível. 

A principal questão sobre a minha prática como nutricionista voltava-se à 

necessidade de uma terapêutica que reforçasse a importância do envolvimento do 

indivíduo e de sua família, o reconhecimento de sua história e a participação coletiva 

neste processo. Uma clínica centrada na singularidade dos sujeitos que oportunizasse 

a construção de um Projeto Terapêutico Singular (PTS). 

A identificação com o PTS aconteceu ainda na graduação. Mas foi durante a 

residência que o experimentei na prática hospitalar e, na monitoria, aproveitei para 

“contaminar” os meus colegas com a possibilidade de um projeto existencial de vida, 

desfocando a doença do cuidado em saúde.  

 A possibilidade de estudar novamente, cursando o mestrado, viabilizaria o meu 

aprofundamento no que, de fato, eu me interessava, um cuidado em saúde mais 

humano, profundo, abrangente e pleno. Diante das possibilidades de estudar o PTS, 

junto ao meu orientador, optamos por fazê-lo na Atenção Básica (AB), que busca 

utilizar essa ferramenta em seu cotidiano e reorientar o processo de trabalho em 

saúde. A nossa opção foram as equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(Nasf), cuja formação pode conter nutricionistas, aos quais eu me aproximaria devido 

identificação profissional. No entanto, ao realizar uma incursão bibliográfica nesses 

núcleos, me deparei com um cenário de busca pelo estabelecimento dos papéis e 
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atribuições de cada uma das áreas integrantes dessa proposta. Nesse contexto, o 

enfoque na nutrição poderia reproduzir esse paradoxo, de buscar no espaço intra-

área a função do nutricionista atuante nesta iniciativa, que justamente é calcada na 

articulação interdisciplinar. 

Como desdobramento da definição do nosso objeto, como apoio técnico, 

trabalhei no Curso de Especialização em Apoio à Saúde da Família (CEASF), ofertado 

pela UnA-SUS/Unifesp. A construção desse curso se deu com a interação entre a 

universidade e os gestores da AB dos municípios paulistas envolvidos, através de 

reuniões periódicas. Essa aproximação ao campo burocrático me apresentou a 

influência dos aspectos políticos, institucionais e ideológicos presentes na atuação 

dos Nasf. Assim, foi possível notar que ainda que contando com referenciais 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, os contornos e atribuições da intervenção, 

em geral, e de seus respectivos profissionais, em particular, se dão de maneira 

empírica, à medida que novas equipes são constituídas e sob influência dos distintos 

aspectos socioculturais e econômicos dos diferentes municípios nos quais a proposta 

se desenvolve. 

Sendo assim, a partir dessas experiências e com o auxílio das reflexões 

coletivas no Laboratório de Avaliação de Programas e Serviços em Saúde (LaborAl), 

realizei um estudo avaliativo que possibilitou investigar empiricamente e em 

profundidade o Nasf em seu contexto real. Apresento essa dissertação no formato de 

dois artigos científicos, produto de estudos, trocas, dedicação, incertezas e 

conquistas, feita com a colaboração de muitas mãos.  
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I. Introdução 
 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) podem ser compreendidos 

como a articulação de profissionais de distintas áreas que atuam de forma integrada 

junto às equipes de referência. Essa interação se dá por meio de discussão de casos 

clínicos, atendimento individual e grupal compartilhado, formulação conjunta de 

projetos terapêuticos individuais e territoriais, fomentando a intersetorialidade, 

enfatizando ações de prevenção e promoção da saúde, sem desconsiderar o plano 

da assistência. A portaria ministerial que cria os Nasf, em janeiro de 2008, estabelece 

como objetivo desses núcleos a ampliação do escopo e da resolutividade das ações 

da Atenção Básica (AB) (Brasil, 2008), por meio do compartilhamento de práticas e 

saberes entre profissionais de diferentes áreas do conhecimento desses núcleos, e 

os integrantes das equipes de Saúda da Família (eSF) e equipes da Atenção Básica 

para populações específicas (consultório na rua, equipes ribeirinhas e fluviais, dentre 

outras), em territórios definidos (Brasil, 2011).  

As noções de apoio matricial e clínica ampliada, aliadas à proposta de Redes 

de Atenção à Saúde (RAS) (Campos e Domitti, 2007; Campos et al., 2013) constituem 

simultaneamente e de maneira atrelada, o referencial teórico e operacional dos Nasf, 

que deverão promover e catalisar processos relacionados à territorialização das 

práticas sanitárias, ao trabalho estruturado em equipe, ao aumento da integralidade e 

estratégias que ampliem a autonomia dos indivíduos e coletivos. Tais diretrizes 

deverão se efetivar necessariamente por meio de ações compartilhadas com as 

demais equipes da AB (Brasil, 2014). 

Sabemos que a formulação de uma intervenção e subsequente normatização 

e institucionalização não garantem legitimidade frente aos profissionais da rede e 

usuários. Além disso, sua plena execução pode sofrer alterações de diversas ordens, 

oriundas da insuficiência de recursos, da falta de compreensão e de treinamento das 

equipes responsáveis, dentre outros motivos. O desafio que se coloca em relação aos 

Nasf, na atualidade, não parece ser diferente, eles se constituem importante 

investimento financeiro e institucional. Dado o seu caráter inovador e, 

consequentemente, a ausência de parâmetros anteriores para balizarem sua 

implementação, tem havido distintas e mesmo divergentes interpretações e 

transposições, para a prática, das concepções iniciais para esses núcleos.  

A exposição às demandas e necessidades oriundas da prática concreta parece 

não garantir o pleno desenvolvimento e assimilação das estratégias necessárias para 

a implantação e funcionamento dos Nasf em seus respectivos territórios. Situação 
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evidenciada por um levantamento realizado, em junho de 2015, com 133 

trabalhadores do Nasf, de cinco municípios paulistas, participantes do CEASF. Foram 

apresentadas questões semi-estruturadas sobre os desafios que permeiam a prática 

desses núcleos e esse questionário mostrou que os problemas considerados 

desafiadores pelos trabalhadores são essencialmente ligados aos seus aspectos 

centrais. Ou seja, o matriciamento, a discussão e o compartilhamento de casos, a 

articulação intersetorial, a educação permanente, dentre outros, foram considerados 

especialmente problemáticos na condução dos Nasf. 

Quanto aos resultados positivos da prática dos núcleos, os profissionais 

relataram, entre outros, compartilhamento de saberes entre as equipes e 

fortalecimento da articulação em rede. Por outro lado, há divergências entre as 

expectativas das equipes de referência e os matriciadores. Os profissionais do Nasf 

consideraram como um resultado negativo a preferência, das eSF e equipes da AB, 

para que eles realizassem atendimentos individuais. A falta de co-responsabilização 

do cuidado pelas equipes, a sobrecarga de trabalho e a resistência ao matriciamento 

também foram elencados como aspectos desfavoráveis para a prática dos núcleos. 

A busca por atribuições do Nasf, na literatura científica, e a existência de 

questões essenciais à proposta dos profissionais que conduzem essa iniciativa, na 

prática, conformam um cenário propício ao surgimento de novas versões em relação 

ao originalmente preconizado. O que pode significar tanto avanços criativos, 

aperfeiçoamentos e adaptações, quanto retrocessos, abusos e divergências ao que 

originalmente levou à concepção e elaboração da proposta. Assim, a problemática 

oriunda de aproximações e distanciamentos, convergências e divergências entre as 

propostas formuladas e sua tradução no plano local necessitam ser especialmente 

captadas e analisadas, levando-se em conta aspectos centrais das atividades 

desenvolvidas pelos Nasf e seus respectivos desdobramentos. Nesse sentido, é 

necessário superar o debate situado no plano prescritivo, normativo e fomentador para 

aquele das práticas, quando se materializa de forma articulada plano, recursos e 

contexto, e de onde se pode extrair melhores e mais profundas considerações sobre 

as questões que atravessam esses núcleos. Dessa forma, configurando-se como 

estudo de caso, o presente projeto volta-se para a necessidade de avaliação dos Nasf 

de modo a evidenciar o que de fato vem acontecendo na implementação dessas 

iniciativas. 
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II. A avaliabilidade dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) 1 

 

RESUMO Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família vêm se constituindo enquanto 

objeto de indagações e pesquisas. Com base em revisão de literatura e no discurso 

oficial expresso nos documentos do Ministério da Saúde, realizou-se o presente 

estudo de sua avaliabilidade, apontando algumas das estratégias de avaliação mais 

adequadas à iniciativa. A proposta Nasf se mostrou, portanto, avaliável, e a avaliação 

de sua lógica e estratégia, abordando sua concepção e hipóteses teóricas, ganha 

relevância no atual estágio em que a iniciativa se encontra. 

PALAVRAS-CHAVE Avaliação em saúde. Saúde da família. Atenção Primária à 

Saúde. 

 

ABSTRACT The Family Health Support Centers (Nasf) have been constituting as 

object of inquiries and researches. Based on a review of literature and official discourse 

expressed in the Ministry of Health’s documents, it was conducted a study of their 

evaluability, pointing out some of the most appropriate assessment strategies for the 

initiative. The Nasf proposal was, therefore, assessable, and the evaluation of its logic 

and strategy, addressing its conception and theoretical hypotheses, gains relevance 

in the current stage in which the initiative is found. 
KEYWORDS Health evaluation. Family health. Primary Health Care. 

  

																																																								
1 O artigo foi publicado em um número especial da Revista Saúde em Debate, volume 41, em março 
de 2017 e se encontra disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
11042017000500345&lng=en. 
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Introdução 

 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) configura-se como uma política 

instituída pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da Portaria Gabinete do 

Ministro/Ministério da Saúde (GM/MS) nº 154, de 24 de janeiro de 2008 (BRASIL, 

2008). Constituído por equipes de profissionais de distintas áreas do conhecimento, 

que atuam em articulação com as Equipes de Saúde da Família (EqSF) e as equipes 

da Atenção Básica (AB) para populações específicas – consultório na rua, equipes 

ribeirinhas e fluviais, entre outras –, em territórios definidos, este arranjo tem por 

objetivo ampliar a resolutividade da AB (BRASIL, 2011). 

Indagações sobre parâmetros e atribuições essenciais do Nasf, em geral, e dos 

papéis de seus respectivos profissionais, em particular, podem ser identificadas nas 

práticas cotidianas desses núcleos e também em textos científicos (SAMPAIO et al., 

2012), indicando uma possível insuficiência dos referenciais e direcionamentos 

estabelecidos pelo MS (BRASIL, 2014) para guiar a iniciativa. O surgimento de 

questões sobre o que e como desenvolver as atividades relativas ao Nasf é sincrônico 

à ampliação numérica desses núcleos. Vale ressaltar que este total mais do que 

duplicou nos últimos três anos, indo de 1.983 equipes, em janeiro de 2013, para 4.462, 

em janeiro de 2016, sendo considerados os três tipos existentes (Gráfico 1). 
 

Gráfico 1. Evolução da implantação do Nasf no Brasil, de 2008 a 2016. Competência 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde: Fev./2016. 

 
Fonte: Elaboração própria.  
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A potência indutora do MS pode ser ilustrada pela inflexão positiva das curvas 

de crescimento do Nasf (Gráfico 1), logo após o lançamento da Portaria GM/MS nº 

2488, de 21 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011), mais flexível do que a anterior 

(BRASIL, 2008). No entanto, a capacidade do MS de orientar e esclarecer as equipes 

sobre as estratégias de implantação e condução dos Nasf, ainda que estas sejam 

detalhadas em suas respectivas portarias e publicações ministeriais, no plano de 

concepções e operacionalização (BRASIL, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014), parece 

não subsidiar a efetiva condução dos núcleos nos milhares de municípios brasileiros 

– sobretudo, se consideradas as dificuldades de coordenação federativa em saúde e 

de organização regionalizada do Sistema Único de Saúde (SUS), no plano estadual 

(MACHADO et al., 2014). Como resultado, a proposta de Nasf frequentemente é 

objeto de dúvidas, questões, dissensos e interpretações diversas ao alcançar o plano 

municipal, tomando distintas configurações conforme a localidade em que está 

implantada. 

Sabe-se que uma das formas do SUS desenvolver suas políticas de saúde se 

dá de maneira centralizada, por meio de diretrizes, portarias e fomentos financeiros. 

Esta forma de atuação gera uma verticalização que atravessa as diferentes instâncias 

do próprio SUS – MS, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, 

Rede de Atenção à Saúde (RAS) e serviços. Como consequência, alguns modelos de 

gestão e operacionalização de certas políticas tendem a uma normatização 

burocrática e descontextualizada, calcada em metas e procedimentos destituídos de 

legitimidade e/ou pertinência, na base do sistema de saúde (FURTADO; ONOCKO-

CAMPOS, 2005). 

Iniciativas de avaliação dos Nasf se beneficiariam ao sistematizarem as 

proposições governamentais e as confrontarem com o conjunto de questões surgidas 

da implementação da proposta e evidenciadas diretamente pelos trabalhadores e/ou 

por meio de diferentes pesquisas. Assim sendo, considera-se a importância do estudo 

da avaliabilidade dos Nasf para subsidiar suas futuras avaliações. A avaliabilidade, ou 

pré-avaliação, foi originalmente formulada por Joseph Wholey nos anos 1970 

(WHOLEY, 1987). Para este autor, a avaliabilidade permite verificar a viabilidade de 

processos avaliativos e aumentar as chances de uso de futuras avaliações, na medida 

em que explora as expectativas e necessidades dos grupos de interesse envolvidos 

e o grau de organização e implementação da iniciativa. A avaliabilidade permite 

mapear desacordos entre os grupos de interesse ou destes com os propósitos de um 
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programa ou serviço, sendo especialmente útil na definição de quais aspectos do 

programa necessitariam ser avaliados (MENDES; BEZERRA; DUBEUX, 2010). Os 

estudos de avaliabilidade vêm sendo utilizados mais recentemente no Brasil, dirigidos 

a alguns programas na área da saúde (MEDEIROS et al., 2010; PADILHA; OLIVEIRA; 

FIGUEIRÓ, 2015; OLIVEIRA et al., 2015). 

Por meio deste estudo de avaliabilidade, buscou-se evidenciar possíveis 

insuficiências e inconsistências presentes na concepção e orientação dos Nasf, do 

ponto de vista de seus implementadores e pesquisadores, considerando-se as 

principais questões que vêm sendo apontadas. Deste modo, seria possível subsidiar 

consensos em torno de concepções essenciais dos Nasf, bem como explicitar 

divergências e identificar conhecimentos prioritários a serem levantados sobre eles, 

ampliando a potencialidade e a adequação de futuras avaliações. Estudos de 

avaliabilidade preveem a sistematização gráfica da iniciativa e a legitimação dessa 

representação junto aos grupos de interesse; analisam a clareza e a pertinência da 

proposta, bem como o grau de implementação e, finalmente, o estabelecimento de 

possíveis questões avaliativas. Além disso, em alguns casos, a definição de 

indicadores de avaliação, sempre em colaboração com esses mesmos grupos de 

agentes, de alguma forma envolvidos com um dado programa ou serviço (WHOLEY, 

1987; MENDES; BEZERRA; DUBEUX, 2010). 
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Métodos 

 

No presente estudo, os grupos de interesse serão constituídos por 

trabalhadores e pesquisadores, a partir do material por eles publicado e abordado por 

meio de revisão de artigos em bases indexadas, fontes que serão usadas para 

analisar a proposta e identificar questões avaliativas. A proposta de Nasf foi 

sistematizada com base no discurso oficial expresso em documentos do MS, 

elaborando-se o seu modelo lógico. Esse percurso permitirá analisar convergências e 

divergências entre o campo burocrático e o campo científico, no que tange a esses 

núcleos, determinando sua avaliabilidade e possíveis questões para eventuais 

avaliações (MENDES; BEZERRA; DUBEUX, 2010; WHOLEY, 1987). 

A busca na literatura, realizada em fevereiro de 2016, abrangeu o período entre 

2008 (ano da publicação da primeira portaria referente aos Nasf) e 2016. Foram 

consideradas as orientações da Cochrane Collaboration (HIGGINS; GREEN, 2011) 

nas bases Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), PubMed, Scopus e Web of Science. Dada 

a ausência de descritor, foram utilizados os seguintes termos livres, nos títulos e 

resumos dos artigos: ‘Núcleo de Apoio à Saúde da Família’; ‘Family Health Support 

Center’; ‘Support team for family health strategy’; e ‘Nasf’. Considerou-se que a 

presença dessa expressão no título e/ou no resumo seria indício de uma abordagem 

central do tema. 

A condução da revisão seguiu os seguintes passos: 1) busca na literatura; 2) 

leitura de títulos e resumos de todos os artigos, de forma independente, por duas 

pesquisadoras; 3) exclusão de textos em outros formatos que não os de artigo, não 

disponíveis em português ou inglês, artigos duplicados ou que não abordavam 

especificamente a temática do estudo; 4) busca na literatura cinzenta; 5) consenso 

sobre a seleção dos artigos; 6) leitura, na íntegra, dos artigos selecionados; 7) 

fichamento de todos os artigos; 8) consenso para dirimir dúvidas entre os dados 

coletados e unificá-los para análise e interpretação dos artigos; 9) identificação de 

concepção, práticas e experiências na implantação dos Nasf. Entre as 278 

publicações (85 na SciELO, 93 na Lilacs, 30 na PubMed, 37 na Scopus e 33 na Web 

of Science), 123 foram excluídas por estarem duplicadas e 120 foram descartadas por 

não abordarem a temática em estudo. Um artigo da literatura cinzenta foi 

acrescentado, totalizando 36 artigos (Quadro 1). 
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O presente estudo possui limitações, entre elas, aquela gerada pela 

inexistência de descritores para o levantamento dos artigos. Entretanto, observou-se 

a saturação dos dados nos artigos selecionados, indício de que a revisão evidenciou 

o estado da arte dessa problemática. 

 

Quadro 1. Artigos analisados. 

 Autores Título Revista Ano 
1 Barbosa et 

al. 
Experiência da fisioterapia no Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família em Governador 
Valadares, MG 

Fisioterapia em 
Movimento 

2010 

2 Lancman e 
Barros 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf) e terapia ocupacional: 
problematizando as interfaces 

Rev. Ter. 
Ocup. Univ. 
São Paulo 

2011 

3 Souza e 
Loch 

Intervenção do profissional de educação 
física nos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família em municípios do norte do 
Paraná 

Rev. Bras. Ativ. 
Fís. Saúde 

2011 

4 Dibai Filho 
e Aveiro 

Atuação dos fisioterapeutas dos Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família entre idosos 
do município de Arapiraca-AL, Brasil 

Rev. Bras. 
Promoç. Saúde 
(Impr.) 

2012 

5 Reis et al. Perfil de atendimento de um Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família na área de 
reabilitação, Município de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, Brasil, 2009 

Epidemiologia 
e Serviços de 
Saúde 

2012 

6 Sampaio et 
al. 

O Nasf como dispositivo da gestão: 
limites e possibilidades 

Revista 
Brasileira de 
Ciências da 
Saúde 

2012 

7 Vannucchi 
e Carneiro 
Junior 

Modelos tecnoassistenciais e atuação do 
psiquiatra no campo da atenção primária 
à saúde no contexto atual do Sistema 
Único de Saúde, Brasil 

Physis: Revista 
de Saúde 
Coletiva 

2012 

8 Anjos et al. Perspectivas e desafios do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família quanto às 
práticas em saúde 

Saúde em 
Debate 

2013 

9 Araújo e 
Galimbertti 

A colaboração interprofissional na 
Estratégia Saúde da Família 

Psicologia & 
Sociedade 

2013 

10 Azevedo e 
Kind 

Psicologia nos Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família em Belo Horizonte 

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 

2013 

11 Costa et al. A prática do fonoaudiólogo nos Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família em 
municípios paraibanos 

CoDAS 2013 

12 Falci e 
Belisário 

A inserção do profissional de educação 
física na atenção primária à saúde e os 
desafios em sua formação 

Interface – 
Comunicação, 

2013 
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Saúde, 
Educação 

13 Fernandes 
et al. 

Análise das atribuições dos 
fonoaudiólogos do Nasf em municípios da 
região metropolitana do Recife 

Revista 
CEFAC 

2013 

14 Lancman et 
al. 

Estudo do trabalho e do trabalhar no 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

Revista de 
Saúde Pública 

2013 

15 Leite et al. A inserção da Psicologia nos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família 

Physis: Revista 
de Saúde 
Coletiva 

2013 

16 Pasquim e 
Arruda 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família: 
revisão narrativa sobre o apoio matricial 
na atenção básica 

Corpus et 
Scientia 

2013 

17 Reisa e 
Vieira 

Perspectivas dos terapeutas ocupacionais 
sobre sua inserção nos Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (Nasf) de Fortaleza, 
CE 

Cad. Ter. 
Ocup. UFSCar 

2013 

18 Andrade et 
al. 

Avaliação das ações da fonoaudiologia no 
Nasf da cidade do Recife 

Audiology – 
Communication 
Research 

2014 

19 Bonaldi e 
Ribeiro 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família: as 
ações de promoção da saúde no cenário 
da Estratégia Saúde da Família 

Revista de 
APS 

2014 

20 Costa et al. Resolubilidade do cuidado na atenção 
primária: articulação multiprofissional e 
rede de serviços 

Saúde em 
Debate 

2014 

21 Ferro et al. Interdisciplinaridade e intersetorialidade 
na Estratégia Saúde da Família e no 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família: 
potencialidades e desafios 

Mundo Saúde 
(Impr.) 

2014 

22 Gomes et 
al. 

Characteristics of physical activity 
programs in the Brazilian primary health 
care system 

Cadernos de 
Saúde Pública 

2014 

23 Hori e 
Nascimento 

O Projeto Terapêutico Singular e as 
práticas de saúde mental nos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) em 
Guarulhos (SP), Brasil 

Ciência & 
Saúde Coletiva 

2014 

24 Leite et al. Qualidade de vida no trabalho de 
profissionais do NASF no município de 
São Paulo 

Physis: Revista 
de Saúde 
Coletiva 

2014 

25 Molini-
Avejonas et 
al. 

Inserção e atuação da Fonoaudiologia 
nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

CoDAS 2014 

26 Moura e 
Luzio 

O apoio institucional como uma das faces 
da função apoio no Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF): para além das 
diretrizes 

Interface –
Comunicação, 
Saúde, 
Educação 

2014 

27 Rodrigues 
e Bosi 

O lugar do nutricionista nos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família 

Revista de 
Nutrição 

2014 
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28 Silva et al. Atenção Básica em Alagoas: expansão 
da Estratégia Saúde da Família, do Nasf 
e do componente alimentação/nutrição 

Saúde em 
Debate 

2014 

29 Aguiar e 
Costa 

Formação e atuação de nutricionistas dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

Revista de 
Nutrição 

2015 

30 Barros et 
al. 

Estratégia do apoio matricial: a 
experiência de duas equipes do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF) da 
cidade de São Paulo, Brasil 

Ciência & 
Saúde Coletiva 

2015 

31 Cela e 
Oliveira 

O psicólogo no Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família: articulação de saberes e 
ações 

Estud. Psicol. 
(Natal) 

2015 

32 Gonçalves 
et al. 

Estudo do trabalho em Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), São Paulo, 
Brasil 

Revista 
Brasileira de 
Saúde 
Ocupacional 

2015 

33 Matuda et 
al. 

Colaboração interprofissional na 
Estratégia Saúde da Família: implicações 
para a produção do cuidado e a gestão 
do trabalho 

Ciência & 
Saúde Coletiva 

2015 

34 Ribeiro et 
al. 

Representações sociais de profissionais 
de Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
sobre interdisciplinaridade 

Trabalho, 
Educação e 
Saúde 

2015 

35 Santos et 
al. 

The work of physical education 
professionals in Family Health Support 
Centers (Nasf): a national survey 

Rev. Bras. 
Cineantropom. 
Desemp. Hum. 

2015 

36 Sousa et al. Entre o especialismo e o apoio: 
psicólogos no Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família 

Psicologia USP 2015 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os documentos oficiais consultados para a construção do modelo lógico foram 

as seguintes portarias: de criação do Nasf, de aprovação da Política Nacional de 

Atenção Básica e de redefinição dos parâmetros de vinculação dos Nasf (nº 154/2008, 

nº 2488/2011 e nº 3124/2012, respectivamente). Isso, além dos Cadernos de Atenção 

Básica nº 27, que apresentam as diretrizes do núcleo, e nº 39, que apresentam 

ferramentas para a gestão e para o trabalho do Nasf (BRASIL, 2008, 2009, 2011, 

2012, 2014). 
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Resultados e discussão 

 

Os resultados serão apresentados e discutidos em subtópicos elencados a 

partir da sistematização da proposta do Nasf em um modelo lógico e da exploração 

da revisão de literatura. 

A proposta oficial para os Nasf 

Com base nos documentos oficiais, foi elaborada uma representação gráfica 

dos Nasf (Figura 1), explicitando recursos, atividades, resultados e impacto 

pretendidos com a iniciativa, conforme discutido na literatura sobre a composição dos 

chamados modelos lógicos para a avaliação de programas e serviços propostos por 

Suchman (1967) nos anos 1960, e que hoje apresenta relativo consenso entre 

avaliadores, sobre sua utilidade em processos avaliativos e de avaliabilidade 

(FURTADO, 2012; CHAMPAGNE et al., 2011b). 

Como recurso dessa iniciativa, há um modelo ofertado pelo MS, no qual os Nasf 

são divididos em três modalidades (a depender do número de equipes da AB a eles 

vinculadas e da somatória da carga horária dos profissionais que o integram), 

podendo ser compostos de partes não coincidentes de ampla lista de profissionais (8 

especialidades médicas somadas a outras 11 profissões da saúde), articulados em 9 

áreas consideradas estratégicas (atividade física ou práticas corporais; práticas 

integrativas e complementares; reabilitação; assistência farmacêutica; alimentação e 

nutrição; serviço social; saúde mental; saúde da mulher; e saúde da criança, do 

adolescente e do jovem) (BRASIL, 2012). Esses núcleos de apoio não constituem 

serviços com unidades físicas independentes e não são de livre acesso, seja para 

atendimento individual ou coletivo, devendo responder às demandas de equipes da 

RAS, da Academia da Saúde e mesmo de outras redes, como o Sistema Único de 

Assistência Social (Suas) (BRASIL, 2011), configurando-se como retaguarda 

especializada para estas mesmas equipes. O MS repassa aos municípios, fundo a 

fundo, incentivos em forma de recursos financeiros para a implantação (parcela única) 

e custeio mensal dos Nasf, cujos valores variam segundo o tipo de núcleo implantado 

(BRASIL, 2008). 

Em sequência aos recursos, no modelo lógico, atividades e produtos dos Nasf 

se constituem a partir da compreensão de que essa iniciativa se dá pela articulação 

de profissionais de distintas áreas, que atuam de forma integrada junto às equipes da 

AB, por meio de discussões de casos clínicos, atendimentos individuais e grupais 
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compartilhados, de uma formulação conjunta de projetos terapêuticos individuais e 

territoriais, fomentando a intersetorialidade, com ações de prevenção, promoção e 

assistência em saúde (BRASIL, 2011). 

As noções de apoio matricial e clínica ampliada, aliadas à proposta de RAS 

(CAMPOS; DOMITTI, 2007; CAMPOS; CUNHA; FIGUEIREDO, 2013) constituem, 

simultaneamente e de maneira atrelada, o referencial teórico e operacional dos Nasf. 

Segundo a portaria ministerial que cria os Nasf (BRASIL, 2008), o objetivo desta 

iniciativa é ampliar as ações da AB no que tange ao seu escopo e à sua abrangência, 

bem como sua resolutividade, constituindo os resultados e impacto no modelo lógico. 
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Figura 1. Modelo lógico do Nasf formulado com base em documentos do Ministério da Saúde. Santos, São Paulo, 2016. 

 
PTS: Projeto Terapêutico Singular; PST: Projeto de Saúde no Território. 
Fonte: Elaboração própria.
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Questões oriundas dos grupos de interesse 

ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EQUIPES 

	
Boa parte da literatura considerada levanta questões surgidas a partir da 

implementação da proposta relativa aos Nasf. Foram encontradas análises do próprio 

referencial utilizado, enfocando a estratégia privilegiada (ANJOS et al., 2013; 

BARROS et al., 2015; MOURA; LUZIO, 2014; PASQUIM; ARRUDA, 2013; SAMPAIO 

et al., 2012), passando pela consideração das condições de trabalho dos profissionais 

(LANCMAN et al., 2013; LEITE; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014) e suas atribuições 

(BONALDI E RIBEIRO, 2014; GOMES et al., 2014; GONÇALVES et al., 2015; HORI; 

NASCIMENTO, 2014; REIS et al., 2012), além de considerar a complexidade 

envolvida na colaboração entre os profissionais desse núcleo e os da EqSF (ARAÚJO; 

GALIMBERTTI, 2013 COSTA et al., 2014; FERRO et al., 2014; MATUDA et al., 2015; 

RIBEIRO et al., 2015). 

Metade dos artigos considerados constituiu-se de dúvidas e buscas pelo 

estabelecimento das atribuições e dos papéis de cada uma das áreas integrantes da 

proposta, seja a fonoaudiologia (ANDRADE et al., 2014; COSTA et al., 2013; 

FERNANDES, NASCIMENTO; SOUSA, 2013; MOLINI-AVEJONAS et al., 2014), a 

psicologia (AZEVEDO; KIND, 2013; CELA; OLIVEIRA, 2015; LEITE; ANDRADE; 

BOSI, 2013), a educação física (FALCI; BELISÁRIO, 2013; SANTOS et al., 2015; 

SOUZA; LOCH, 2011), a terapia ocupacional (LANCMAN; BARROS, 2011; REISA; 

VIEIRA, 2013), a fisioterapia (BARBOSA; FERREIRA; FURBINO, 2010; DIBAI FILHO; 

AVEIRO, 2012), a nutrição (AGUIAR; COSTA, 2015; RODRIGUES; BOSI, 2014) e a 

psiquiatria (VANNUCCHI; CARNEIRO JUNIOR, 2012). A ênfase no estabelecimento 

do que seriam os respectivos papéis destas categorias nos Nasf evidencia a carência 

de referenciais estabelecidos para dar sustentação às práticas profissionais nesse 

novo arranjo organizacional. 

No entanto, a busca da identificação das funções de cada área profissional, 

nos Nasf, ao mesmo tempo em que evidencia limitações da proposta oficial para 

contemplar o que se espera de cada categoria, produz um paradoxo. Afinal, são 

buscadas respostas no espaço ‘intra-área’, desconsiderando-se o fato de que a 

iniciativa se baseia justamente em seu oposto, ou seja, na articulação interdisciplinar, 

que pressupõe colaboração entre diversos saberes e atuações profissionais. Buscam-

se respostas no núcleo de competência e responsabilidade de cada profissão, quando 



	 28	

as questões advêm justamente da necessidade de sua extrapolação, por meio de 

práticas em campos comuns de competência e responsabilidade (CAMPOS; 

DOMITTI, 2007). Some-se a isso o fato de que boa parte dos textos considera 

insuficiente a formação oferecida nas graduações, de modo a sustentar as práticas 

nos Nasf (AGUIAR; COSTA, 2015; AZEVEDO; KIND, 2013; BARBOSA et al., 2010; 

BONALDI; RIBEIRO, 2014; CELA; OLIVEIRA, 2015; FALCI; BELISÁRIO, 2013; 

FERRO et al., 2014; HORI; NASCIMENTO, 2014; LEITE; ANDRADE; BOSI, 2013; 

RODRIGUES; BOSI, 2014; SOUSA et al., 2015; SOUZA; LOCH, 2011), indicando 

que, no interior das áreas, parece não haver respostas estabelecidas. Discussões que 

avançam para além de uma dada categoria ainda são pouco frequentes, como aquela 

feita por Costa et al. (2014). 

Especificamente em relação aos recursos requeridos para a atuação dos 

núcleos, apontam-se, além de um elevado número de equipes para matriciar – o que 

compromete o tempo necessário para um efetivo apoio –, a precariedade das 

condições de trabalho representada pela falta de espaço físico e de materiais, de 

aparatos tecnológicos, de meios de comunicação e de transporte, para o exercício 

das ações do Nasf (AGUIAR; COSTA, 2015; ANDRADE et al., 2014; BONALDI; 

RIBEIRO, 2014; COSTA et al., 2013; COSTA et al., 2014; FALCI; BELISÁRIO, 2013; 

GONÇALVES et al., 2015; HORI; NASCIMENTO, 2014; LANCMAN; BARROS, 2011; 

LANCMAN et al., 2013; LEITE; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014; MOLINI-AVEJONAS 

et al., 2014; REISA; VIEIRA, 2013; SOUSA et al., 2015; SOUZA; LOCH, 2011; 

VANNUCCHI; CARNEIRO JUNIOR, 2012). Estas questões são corroboradas por 

outros trabalhos, que abordam de maneira específica a sobrecarga de trabalho 

(ARAÚJO; GALIMBERTTI, 2013; AZEVEDO; KIND, 2013; BONALDI; RIBEIRO, 2014; 

LANCMAN; BARROS, 2011; LEITE; ANDRADE; BOSI, 2013; LEITE; NASCIMENTO; 

OLVEIRA, 2014; VANNUCCHI; CARNEIRO JUNIOR, 2012), a quantidade e 

diversidade de atribuições (FERRO et al., 2014; SOUSA et al., 2015) e a demanda 

reprimida (BARBOSA et al., 2010; BONALDI; RIBEIRO, 2014; LANCMAN; BARROS, 

2011; REISA; VIEIRA, 2013). Além disso, a instabilidade do vínculo empregatício dos 

profissionais do Nasf, contratados por meio de organizações sociais, ocasiona 

diferenças nas cargas horárias e aumento na rotatividade, comprometendo a 

consolidação da proposta (LANCMAN; BARROS, 2011; PASQUIM; ARRUDA, 2013; 

REISA; VIEIRA, 2013), o que vem somar-se a problemas oriundos de equipes 

incompletas (BONALDI; RIBEIRO, 2014; REISA; VIEIRA, 2013; COSTA et al., 2014; 

HORI; NASCIMENTO, 2014), à falta de respaldo organizacional (CELA; OLIVEIRA, 



	 29	

2015; HORI; NASCIMENTO, 2014; LEITE; ANDRADE; BOSI, 2013; SAMPAIO et al., 

2012; SOUSA; OLIVEIRA; COSTA, 2015) e à submissão dos Nasf às metas 

estabelecidas originalmente para as EqSF (MATUDA et al., 2015). Salienta-se que a 

proposta de apoio matricial, central aos Nasf, supera os aspectos técnicos, uma vez 

que pressupõe avanços em relação aos desníveis de poder entre equipes e categorias 

profissionais, podendo suscitar questões não comumente consideradas no interior das 

equipes (BARROS et al., 2015; REISA; VIEIRA, 2013; RIBEIRO et al., 2015). 

 

	

SOBRE O MODELO TECNOASSISTENCIAL DOS NASF 

 

Os documentos oficiais de orientação são considerados genéricos (LANCMAN; 

BARROS, 2011; SAMPAIO et al., 2012), e os prazos para suas edições não foram 

precisos, uma vez que o descompasso entre a Portaria nº 154 (BRASIL, 2008) e a 

publicação do ‘Caderno de Atenção Básica nº 27’ (BRASIL, 2009) favoreceu a criação 

de diferentes modelos de Nasf, segundo os diferentes contextos político-institucionais 

nos municípios nos quais foram implantados, gerando significativas diferenças entre 

núcleos, até no mesmo município. Para alguns autores, haveria insuficiente 

direcionamento político e tecnoassistencial na indução da implantação de Nasf pelo 

MS, resultando em diferentes processos de trabalho, e definição das ações com base 

estritamente empírica ou contingente (ARAÚJO; GALIMBERTTI, 2013; AZEVEDO; 

KIND, 2013; HORI; NASCIMENTO, 2014; LANCMAN et al., 2013; RODRIGUES; 

BOSI, 2014). 

A organização do trabalho do Nasf se daria, essencialmente, nas reuniões de 

matriciamento da EqSF (BARROS et al., 2015; FERNANDES; NASCIMENTO, 

SOUSA, 2013; GONÇALVES et al., 2015; LANCMAN et al., 2013; MOLINI-

AVEJONAS et al., 2014; MOURA; LUZIO, 2014). No entanto, é relevante que esses 

encontros sejam considerados fundamentais e, ao mesmo tempo, especialmente 

desafiadores, dada a dificuldade de articulação entre profissionais da EqSF e do Nasf, 

mesmo no contexto das RAS (ARAÚJO; GALIMBERTTI, 2013; AZEVEDO; KIND, 

2013; BARBOSA et al., 2010; BONALDI; RIBEIRO, 2014; CELA; OLIVEIRA, 2015; 

COSTA et al., 2013; COSTA et al., 2014; DIBAI FILHO; AVEIRO, 2012; FALCI; 

BELISÁRIO, 2013; FERRO et al., 2014; GONÇALVES et al., 2015; HORI; 

NASCIMENTO, 2014; LANCMAN; BARROS, 2011; LANCMAN et al., 2013; LEITE; 
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NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014; PASQUIM; ARRUDA, 2013; REISA; VIEIRA, 2013; 

RIBEIRO et al., 2015; RODRIGUES; BOSI, 2014; SOUZA; LOCH, 2011; 

VANNUCCHI; CARNEIRO JUNIOR, 2012), sendo que as práticas intersetoriais são 

consideradas restritas ou mesmo inexistentes (AGUIAR; COSTA, 2015; ANJOS et al., 

2013; BONALDI; RIBEIRO, 2014; CELA; OLIVEIRA, 2015; FERRO et al., 2014; HORI; 

NASCIMENTO, 2014; LEITE; ANDRADE; BOSI, 2013; PASQUIM; ARRUDA, 2013). 

Articulada ao fato, já considerado, de que metade dos artigos se ocupa da 

busca de respostas sobre a atuação das profissões, identifica-se a transposição, para 

o interior do Nasf, do exercício de atividades típicas das áreas profissionais que o 

compõem, como o atendimento clínico individual. Esta situação ocorre como forma de 

responder às expectativas iniciais da EqSF, à grande demanda existente por 

atendimentos especializados ou à solicitação direta dos próprios usuários (AGUIAR; 

COSTA, 2015; ARAÚJO; GALIMBERTTI, 2013; AZEVEDO; KIND, 2013; BARBOSA 

et al., 2010; COSTA et al., 2013; DIBAI FILHO; AVEIRO, 2012; FERRO et al., 2014; 

GOMES et al., 2014; GONÇALVES et al., 2015; LANCMAN et al., 2013; LEITE; 

ANDRADE; BOSI, 2013; MOLINI-AVEJONAS et al., 2014; PASQUIM; ARRUDA, 

2013; RODRIGUES; BOSI, 2014; SANTOS et al., 2015; SOUSA et al., 2015). Além 

do atendimento especializado individual, outras ações caras à proposta acontecem, 

como a atenção domiciliar conjunta (AZEVEDO; KIND, 2013; DIBAI FILHO; AVEIRO, 

2012; GONÇALVES et al., 2015; LEITE et al., 2013; MOLINI-AVEJONAS et al., 2014; 

REIS et al., 2012; SOUSA et al., 2015; SOUZA; LOCH, 2011) e o trabalho com grupos 

(AZEVEDO; KIND, 2013; BONALDI; RIBEIRO, 2014; DIBAI FILHO; AVEIRO, 2012; 

GOMES et al., 2014; GONÇALVES et al., 2015; LEITE; ANDRADE; BOSI, 2013; 

MOURA; LUZIO, 2014; SOUSA; OLIVEIRA; COSTA, 2015), que constituem 

atividades ofertadas com maior frequência por esses núcleos. 

A educação permanente se faz presente através de oficinas de educação em 

saúde (BONALDI; RIBEIRO, 2014; COSTA et al., 2013; SOUZA; LOCH, 2011) e 

capacitação para os agentes comunitários de saúde (LEITE; ANDRADE; BOSI, 2013; 

MOLINI-AVEJONAS et al., 2014). Porém, diferentemente do que se concebeu na 

elaboração dos Nasf, o potencial da discussão de casos ou dos atendimentos 

compartilhados, para troca de saberes entre os profissionais e incorporação de novos 

conhecimentos pelas equipes, raramente é considerado nos documentos analisados 

como estratégia de formação (FERNANDES; NASCIMENTO; SOUSA, 2013; 

LANCMAN et al., 2013; MATUDA et al., 2015; MOURA; LUZIO, 2014). 
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Um trabalho mais resolutivo e a ampliação do escopo de ações ofertadas foram 

mencionados como consequências do trabalho de uma equipe multiprofissional e do 

matriciamento (BARROS et al., 2015; COSTA et al., 2014; LEITE; MASCIMENTO; 

OLIVEIRA, 2014; REIS et al., 2012). O Nasf foi tido como uma proposta interessante 

para cumprir a função de apoio matricial e para a gestão integrada do cuidado 

(MOURA; LUZIO, 2014; REIS et al., 2012), no entanto, a maioria dos estudos aponta 

a necessidade de avanços na atuação dos núcleos, como melhoria da qualificação de 

seus profissionais (ANJOS et al., 2013; BARBOSA et al., 2010; CELA; OLIVEIRA, 

2015; FALCI; BELISÁRIO, 2013; FERNANDES; NASCIMENTO; SOUSA, 2013; 

HORI; NASCIMENTO, 2014; LANCMAN et al., 2013; LEITE; ANDRADE; BOSI, 2013; 

MATUDA et al., 2015; RODRIGUES; BOSI, 2014; SANTOS et al., 2015), revisão de 

seus processos de trabalho e melhoria da estrutura (ANDRADE et al., 2014; ANJOS 

et al., 2013; HORI; NASCIMENTO, 2014; LANCMAN et al., 2013; LEITE et al., 2014; 

MATUDA et al., 2015; MOLINI-AVEJONAS et al., 2014), permanecendo, assim, a 

necessidade de enfrentamento a antigos desafios da saúde pública (PASQUIM; 

ARRUDA, 2013). 

 

Subsídios a processos avaliativos dos Nasf 

Para Champagne et al. (2011a), o caráter avaliável de uma intervenção é 

aferido pelo grau em que quatro condições são observadas: 1) a possibilidade de 

apresentar a iniciativa na forma de um modelo; 2) coerência e adequação do modelo 

aos objetivos; 3) suficiência dos recursos para o alcance dos objetivos; e 4) interesse 

manifesto, dos agentes, pela avaliação. Tomando como base estas condições, é 

possível afirmar que a proposta de Nasf pode ser articulada e formalizada 

graficamente, há coerência entre modelo e objetivos, e a quantidade de questões 

levantadas nos artigos considerados indicam, ao menos entre esses autores, 

questões que podem ser contempladas por meio de processos avaliativos. A 

suficiência dos recursos fugiria à nossa capacidade de resposta, dada a amplitude 

geográfica e numérica da iniciativa aqui enfocada. 

No entanto, as afirmativas feitas no parágrafo anterior se sustentam, sobretudo, 

calcadas nas proposições e nos documentos oriundos do MS. Dificilmente, tais 

proposições sistematizadas na Figura 1 espelhariam o conjunto das práticas em torno 

dos Nasf, no Brasil. A julgar pelo debate identificado na literatura analisada, haveria 

dissensos, tanto sobre a concepção quanto em relação às maneiras mais adequadas 
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de operacionalizar a proposta. Deve-se notar, conforme desenvolvido no tópico ‘Sobre 

o modelo tecnoassistencial dos Nasf’, que estratégias essenciais à proposta são 

justamente aquelas consideradas especialmente difíceis, como a colaboração entre 

profissionais, com as EqSF e o trabalho intersetorial. Identificou-se que processos 

avaliativos poderão privilegiar tanto a análise estratégica quanto a análise lógica, 

propostas por Champagne et al. (2011b). Para os autores, as análises lógica e 

estratégica consideram, entre outras coisas, a pertinência das parcerias estratégicas 

feitas para a implementação de uma iniciativa complexa, como os Nasf, além de 

considerar as hipóteses teóricas que dão base à ação, e os meios requeridos. Pode-

se compreender a pergunta de cada categoria sobre seu respectivo papel no Nasf 

como uma indagação sobre a própria estratégia e lógica da proposta que sustenta 

esses núcleos, o que poderia ser efetivamente considerado, em se tratando de futuros 

processos avaliativos, por meio das análises estratégica e lógica desenvolvidas pelos 

autores citados (CHAMPAGNE et al., 2011b). Ou seja, a existência de questões ainda 

muito essenciais à proposta, dirigidas à efetiva função dos Nasf – modo de operar, 

formas de colaboração entre profissionais e áreas, entre outras – apontam que, mais 

do que enfocar resultados, efeitos e impactos, esses núcleos carecem de estudos 

avaliativos que abordem aspectos ligados à sua concepção e estratégias. 

Além das questões relativas ao modelo tecnoassistencial, abordáveis por meio 

de análises estratégicas e lógicas em processos avaliativos, da literatura revisada 

emergem outras questões que se localizam, sobretudo, no âmbito do conjunto de 

‘atividades’ e ‘produtos’ integrantes do modelo lógico (Figura 1). Ali podem ser 

inseridas questões relativas às dificuldades de articulação com outros setores, para 

além da Saúde; eventuais entraves à elaboração e ao acompanhamento de Projetos 

Terapêuticos Singulares (PTS); e o compartilhamento de saberes entre profissionais 

de distintas categorias. Inquietações reiteradas nos artigos e relativas à qualificação 

profissional, ao processo de trabalho e à estrutura ofertada poderiam ser abordadas 

por meio de estudos que enfocassem a avaliação de qualidade (NEMES, 2001). 
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Conclusões 

 

Os Nasf se sustentam sobre um conjunto de proposições, recomendações e 

direcionamentos provenientes do MS suficientes para o estabelecimento claro e 

articulado da proposta por meio de um modelo lógico. No entanto, o encontro do que 

foi concebido no plano central e as muitas e diversas realidades político-institucionais, 

nas várias regiões do País, geram descompassos de distintas naturezas. Mas, é 

justamente no descompasso entre o planejado e o implementado que se justifica boa 

parte das avaliações. Algumas questões oriundas da implementação da proposta 

parecem colocar em questão concepções e hipóteses presentes no arcabouço teórico 

que sustenta a iniciativa. Mais do que em outros programas, eventuais avaliações dos 

Nasf devem considerar seus próprios pressupostos, lançando mão das análises 

estratégicas e lógicas citadas. 

Há também um conjunto importante de questões, presente nos artigos 

considerados e inserido, sobretudo, no que se refere às atividades e aos produtos 

desses núcleos, em detrimento dos chamados efeitos ou resultados. Esse fato parece 

reforçar que as questões que se colocam para a avaliação situam-se 

preponderantemente nos aspectos ligados à concepção e ao funcionamento da 

proposta, sendo ainda precoces indagações dirigidas aos resultados e impactos, visto 

que os passos anteriores permanecem, ainda, como alvos de questionamentos e 

indagações, o que parece justificar que avaliações do grau de implementação dos 

Nasf, em distintas regiões, se afigurem como oportunas e pertinentes. 

Finalmente, considerou-se que o estudo de avaliabilidade dos Nasf permitiu 

uma visão de conjunto da proposta, sua modelização e definição das principais 

questões que a atravessam, tanto do ponto de vista de sua concepção quanto de suas 

práticas. A utilização de revisão bibliográfica como meio para a obtenção das 

principais questões levantadas, por parte dos agentes envolvidos, se mostrou 

suficiente para a realização deste estudo. 
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III. Avaliação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
2
  

 

RESUMO Considerando que as principais questões dos profissionais dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (Nasf) endereçam-se ao modelo tecnoassistencial, realizou-

se pesquisa avaliativa calcada em análises estratégica e lógica da iniciativa, com base 

em estudo de caso, composto por dois núcleos. Constatou-se que o Nasf amplia a 

resolutividade da Atenção Básica, principalmente a partir do aumento do escopo de 

ações e da incorporação de novos conhecimentos pelas equipes. No entanto, ainda 

enfrenta desafios para consolidação do apoio matricial, presentes na tensão entre a 

atuação generalista e específica, entraves à colaboração profissional e dificuldades 

de coordenação do núcleo.  

PALAVRAS-CHAVE Avaliação em saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

Colaboração profissional. 

 

  

																																																								
2 Esse capítulo está em formato sugerido pela Revista Cadernos de Saúde Pública para publicação de 

artigos originais. 
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Introdução 

 

 O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) representa a possibilidade de 

incorporação de outros saberes/especialidades de saúde na Atenção Básica (AB) 

(1,2), tendo como objetivo a ampliação das ofertas e o aumento da resolutividade da 

AB (1,3). A proposta, a partir de sua formalização pelo Ministério da Saúde (MS) em 

2008, teve adesão municipal em vários Estados (2) e, em junho de 2017, 4.664 

equipes de Nasf estavam inseridas no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (4).  

Apesar desse crescimento numérico, o cenário apresentado na literatura 

científica em relação ao Nasf é de enfrentamento de desafios para sua consolidação, 

em especial na função de apoio matricial (5), essencial à proposta. Esse modo de 

organização do processo de assistência demanda um novo arranjo de trabalho entre 

as equipes, prevendo relações menos verticalizadas entre os profissionais, 

compartilhamento da gestão e do cuidado, com o intuito de romper com a lógica 

dominante de assistência curativa e especializada (6). 

Os conceitos de apoio matricial, clínica ampliada e redes de atenção à saúde 

(RAS) constituem o referencial teórico para a prática nos Nasf (6,7). No entanto, 

indefinições, incompreensões e dificuldades de transposição desses referenciais para 

a prática geram desafios a serem superados para o cuidado integral, compartilhado e 

colaborativo (8,9).  Diferentes concepções sobre matriciamento, dificuldade com o 

trabalho interdisciplinar e intersetorial, descompasso entre a atuação do Nasf e as 

expectativas e necessidades percebidas pelas equipes de saúde da família (eSF) 

ilustram e evidenciam problemas, que parecem tangenciar aspectos do modelo 

tecnoassistencial desses núcleos – sobretudo se considerado que suas ações devem 

ser realizadas justamente em colaboração com os demais profissionais do Nasf e em 

apoio às eSF. 

O Modelo Lógico (ML) do Nasf (figura 1), elaborado em estudo realizado 

anteriormente sobre a avaliabilidade da proposta, explicita o vínculo entre recursos, 

atividades e objetivos da iniciativa (10). Por meio deste estudo, pudemos identificar 

que as principais questões e indagações dos profissionais que conduzem esses 

núcleos dizem respeito a como implementa-los e conduzi-los (10). Tal constatação 

indica que a análise de suas concepções, hipóteses teóricas e implementação 

assumiriam, em um eventual estudo avaliativo, tanta importância quanto aspectos 

mais abordados em avaliação como resultados e impacto. Afinal, estudos avaliativos 
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também seriam adequados para verificar aspectos da intervenção abordada no plano 

de suas premissas e hipóteses, eventualmente subsidiando revisões da proposta 

oficial, como realizado por alguns autores (11,12).  

Dada a diversidade e diferentes níveis de questões oriundas dos Nasf, faz-se 

necessário estudo em profundidade sobre as práticas desenvolvidas nos mesmos, em 

seu contexto real de atuação, extraindo dali elementos para avalia-los. Com base no 

que vimos discorrendo, privilegiamos a avaliação das relações entre os aspectos 

lógicos e teóricos da proposta desses núcleos em situações concretas.  Para isso, 

utilizamos o estudo de caso (13) de dois núcleos inseridos na rede municipal de saúde 

do SUS, em município da região metropolitana de São Paulo. Desse modo, buscamos 

compreender o funcionamento cotidiano desses serviços, o maior ou menor amparo 

que a prática encontra no modelo tecnoassistencial proposto e, finalmente, 

identificamos os subsídios ofertados pelo encontro entre o planejado e a realidade 

para a qualificação desse mesmo modelo. Nesse sentido, o foco em aspectos 

avaliativos foi estreitado por meio das análises lógica e estratégica (14,15). 

A análise estratégica (AE) objetiva determinar a coerência entre os objetivos da 

intervenção e os problemas a que foram endereçados. Para tanto, são consideradas 

a escolha do problema, dos objetivos e a pertinência das parcerias para a 

implementação de uma iniciativa (15). A análise lógica (AL) considera a plausibilidade 

das hipóteses que dão base à ação e os meios implementados para alcançar os 

objetivos da intervenção (14). 
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Figura 1. Modelo lógico do Núcleo de Apoio à Saúde da Família.  
PTS: Projeto Terapêutico Singular; PST: Projeto de Saúde no Território. 

Fonte: Extraído de Revista Saúde em Debate, Rio de Janeiro, V.41, N. especial, p.351, mar 2017. 
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Método  

 

O caso é constituído por dois Nasf (Nasf A e Nasf B) de um município da região 

metropolitana de São Paulo, que possui aproximadamente 450 mil habitantes (16). O 

município é dividido em 5 territórios de saúde e a sua rede conta com 23 UBS – 12 

Unidades Saúde da Família (USF) e 11 mistas (tradicional e Estratégia Saúde da 

Família - ESF). As 12 USF contam com o apoio de 5 Nasf, surgidos em 2015. Na 

tabela 1, apresentamos características das duas equipes de Nasf estudadas.  

 

Tabela 1. Caracterização das equipes dos Nasf A e B. 
 Nasf A Nasf B 

Composição da 

equipe 

Assistente social (1), 
educador físico (1), 
fisioterapeuta (1), 
fonoaudiólogo (1), 
nutricionista (1), psicólogo (2) 

Assistente social (1), 
educador físico (1), 
fisioterapeuta (1), 
fonoaudiólogo (1), 
nutricionista (1), psicólogo (2) 

Carga horária 

semanal 
240 horas (modalidade 1) 230 horas (modalidade 1) 

N° de eSF apoiadas 14 12 

N° de USF apoiadas 3 3 

Formação da equipe 

6 profissionais da rede do 
município; 1 de processo 
seletivo para o Nasf 

3 profissionais da rede do 
município; 4 de processo 
seletivo para o Nasf 

Vínculo 

empregatício 

6 por Organização social; 1 
Estatutário 

4 por Organização social; 3 
Estatutário 

Nasf: Núcleo(s) de Apoio à Saúde da Família; eSF: Equipe(s) de Saúde da Família; USF: Unidade(s) 
Saúde da Família. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

O interesse pelo engajamento da gestão municipal com a proposta Nasf e com 

o seu funcionamento foi determinante para a escolha do município estudado. As duas 

equipes de Nasf foram selecionadas intencionalmente, uma por ser considerada a 

equipe que mais se aproximava da proposta oficial do MS e outra por dificuldades de 

constituição enquanto equipe, de acordo com a gestão do município. No entanto, ao 

final dos trabalhos de campo e durante a análise, não foram encontradas diferenças 

substanciais entre as duas equipes de Nasf estudadas, razão pela qual prescindimos 

de identificá-las nas próximas seções. 

 

Triangulação de métodos  

A triangulação de métodos permitiu a agregação de diferentes fontes sobre a 
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iniciativa. Foi constituída de: a) revisão bibliográfica; b) observação participante; c) 

grupos focais (GF); e d) análise dos Boletins de Produção Ambulatorial (BPA), esta 

última para objetivar alguns aspectos das iniciativas avaliadas (17). Os métodos se 

complementaram e se retroalimentaram durante toda a fase de pesquisa de campo 

(18). A composição do corpus foi realizada levando-se em consideração o conceito de 

saturação teórica, quando houve redundância e convergência de sentido e significado 

durante a coleta e análise dos dados (19).  

a) A revisão bibliográfica possibilitou a realização do estudo de avaliabilidade já citado 

anteriormente, por meio do qual identificamos os principais pontos em questão no 

Nasf, na literatura especializada.  

b) A observação participante se deu por meio da imersão no campo sob pressupostos 

etnográficos, no contexto natural em que se desenvolvem as ações dos Nasf (20). 

Foram realizadas 180 horas de observação participante, registrados em diários de 

campo. 

c) Foram conduzidos três GF: - com cada um dos dois Nasf, sendo que todos os 

profissionais que os compõem estiveram presentes, abordando o modelo 

tecnoassistencial do Nasf; - com outros profissionais da AB para identificação de suas 

perspectivas em relação às práticas desenvolvidas pelos Nasf. Os roteiros (vide 

Anexos) utilizados foram subsidiados pela observação participante e todos os GF 

foram gravados e transcritos.  

d) A partir dos BPA dos dois Nasf, dos meses de junho, setembro e outubro de 2016, 

cedidos pela secretaria de saúde do município, foram especificadas as ações que os 

profissionais realizaram neste período. 

A partir das categorias interdisciplinaridade, apoio matricial e integralidade na 

atenção à saúde, foi realizada leitura sistemática do material empírico, organizado 

segundo suas correlações com a colaboração profissional e a ampliação da 

resolutividade da AB.  

Aspectos éticos  

O presente estudo foi aprovado no CEP sob o número 0861/2015. Foram 

entregues a todos os participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(vide Anexos) para esclarecimento sobre a pesquisa. 
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Caracterização do Nasf 

 

A organização da agenda de trabalho de ambos os Nasf se baseia na presença 

de duplas de profissionais do Nasf nas reuniões das eSF, que pode ser semanal ou 

quinzenal, dependendo do núcleo. Caso a dupla represente áreas afins do que 

demanda o caso, há discussão e definição imediata do acompanhamento. Se não, o 

caso é levado pela dupla à reunião da equipe do Nasf. Essa última situação, na visão 

de alguns profissionais, reproduz a conhecida “passagem de casos”. Inabilitados para 

discutir determinado caso, naquele momento, os profissionais involuntariamente 

mantêm o distanciamento e a demora do atendimento. Tal situação gera 

descontentamento nos trabalhadores: 

 “A reunião é (...) onde você troca conhecimento, mas, às vezes, a gente 

participa de reunião pra que? (...) a gente não tem horário pra ter ação e 

aí então eu fico fazendo de conta, tá, eles [eSF] fazem de conta que 

encaminha e eu faço de conta que recebo e (...) ninguém é cuidado!” 

(Profissional do Nasf). 

Os profissionais do Nasf se sentem sobrecarregados por ter que ensinar as 

eSF a discutir casos e compartilhar diagnósticos e terapêuticas - um “trabalho de 

formiguinha”, feito em diversas etapas e de retorno lento. Há um entendimento de que 

a gestão não exige que as eSF trabalhem com o Nasf, criando quase um paradoxo, 

na medida em que devem trabalhar como Nasf, de maneira colaborativa:  

“Na proposta do Ministério é muito lindo. E funcionaria muito bem se todo 

mundo tivesse aberto pra essa proposta, mas quem tá aberto pra 

proposta é só a gente” (Profissional do Nasf). 

“(...) sempre é a gente que tem que conquistar, que tem que fazer (...) 

aquele envolvimento, aquela coisa do namoro” (Profissional do Nasf). 

A insuficiente colaboração entre Nasf e eSF pode ser ilustrada quando 

profissionais dessa última não compartilham as informações sobre os casos ou se 

recusam a realização de atendimentos conjuntos, percebida como resistência:  

“A gente fala compartilhada, já fica aquele silêncio assim” (Profissional 

do Nasf).  

 Por outro lado, os profissionais do núcleo se consideram poupados, na posição 

de matriciadores, por não serem acionados pelas urgências cotidianas, como são as 

eSF (equipes de referência): 
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“(...) a gente tá aqui na reunião de equipe nossa, de Nasf, já vem gente 

bater na porta, né? Imagina com um enfermeiro e com um médico que 

toda hora vem alguém (...) ‘Fulano, tem uma receita aqui! Ó o 

acolhimento! Ó sua gestante tá aí fazendo barraco!’. É muito complicado 

(...). A gente ainda é privilegiado de conseguir ter esses momentos, a 

gente tranca a porta e deixa o bicho pegar ali fora (...)” (Profissional do 

Nasf).  

As reuniões de matriciamento, via de regra, contam com dois profissionais do 

Nasf. Nessas ocasiões, aspectos centrais como discussões compartilhadas e ações 

calcadas na noção de integralidade em saúde, para determinados casos, esbarram 

na compreensão e mesmo defesa dos profissionais das eSF sobre o papel 

tradicionalmente atribuído às especialidades:  

“(...) vários profissionais já escutaram né, aí compartilhou o caso e ‘Ah 

então o que a gente pode fazer pra propor pra esse caso?’. ‘Não, isso é 

um problema seu, você é a psicóloga, você atende, você que resolve o 

que vai fazer!’” (Profissional do Nasf). 

Por mais de uma vez essa situação foi observada, às vezes influenciada pela 

tradicional relação entre algumas categorias:  

“É difícil você fazer matriciamento com o outro que não quer 

compartilhar, (...) ele [médico da eSF] só quer passar o caso, então não 

importa se você disser pra ele que aquela criança (...) tá fazendo uso de 

chupeta com seis anos, por isso que ela tá falando errado. (...) ele só 

quer mandar o caso pra você resolver, ele vai (...) encaminhar pra fono 

(...)” (Profissional do Nasf). 

Alguns episódios denotam problemas de articulação ou mesmo conflitos entre 

os núcleos e as eSF, como prescindir da presença do Nasf nas reuniões de 

matriciamento entre Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e eSF ou explicitamente 

não convidar os profissionais do Nasf para eventos comemorativos. Além disso, há 

agendamentos de usuários para grupos ou atendimento individual sem consulta ao 

Nasf e frequente dificuldade desses últimos em ter acesso a salas para 

desenvolverem suas ações. Mesmo o necessário encontro entre as equipes é, às 

vezes, comprometido quando as eSF não ajustam seus horários de reuniões de modo 

a possibilitar a participação de todos os profissionais do Nasf.  

Esses encontros, no entanto, são dificultados por limitações do próprio núcleo. 

Com o intuito de otimizar o tempo, os profissionais do Nasf participam apenas de parte 
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da reunião das eSF. Tal dinâmica restringe as possibilidades de matriciamento, 

levando à priorização dos casos mais complexos (chamados “casos do Nasf”) e 

impedindo o compartilhamento dos demais. Os “casos do Nasf” são as situações em 

que a eSF não identifica alternativas de atuação, como nos casos de adolescente 

encaminhado pela escola por dificuldade de aprendizado e envolvimento com o tráfico 

de drogas, encaminhamento do cardiologista da rede para a AB de usuária com crises 

hipertensivas por estresse, e demandas por especialidades para condições crônicas 

- diabetes insulinodependente, obesidade, dores na coluna, dentre outros.  

O fato de ter sido considerado, pelas equipes menos vinculadas, um serviço 

que “não funciona” e integrado por profissionais que “não trabalham” levaram o Nasf 

a adotar estratégias para aumento de sua legitimidade, que passou a rodiziar o local 

de reuniões de sua própria equipe nas diversas unidades e a dar transparência e 

visibilidade à agenda de seus profissionais.  

Para os trabalhadores do núcleo, as críticas sintetizadas na afirmação de que 

“o Nasf não funciona” se deve à frustração dos colegas da eSF pela relativa demora 

no atendimento e/ou resposta a alguns casos, pela dificuldade de assumir 

conjuntamente a sua condução e pela impossibilidade de os núcleos solucionarem 

situações extremamente complexas. A ausência de formação acadêmica para o 

exercício do matriciamento pelos integrantes do Nasf, a formação em saúde calcada 

na assistência curativa e a mudança repentina das unidades tradicionais para o 

modelo de ESF, juntamente à “cultura do encaminhamento” são elementos 

considerados, pelos profissionais do Nasf, como favoráveis para predileção das eSF 

pela passagem de casos e por encaminhamentos.  

Por outro lado, alguns profissionais da USF consideram o Nasf resolutivo e 

reconhecem que o núcleo ajuda as eSF a discutir casos e a desenvolver aspectos 

específicos de sua missão: 

“(...) o que eu acho bacana dos grupos da nutrição, porque ela 

[profissional do Nasf] tá fazendo os grupos para orientar as pessoas, 

mudanças não só do paciente que está doente já, [mas] para evitar que 

os demais passem a ser doente. Eu acho muito bacana (...) porque 

realmente esse é PSF, esse é saúde da família” (Médica de uma das 

eSF apoiadas).  

“(...) com o Nasf, as equipes aprenderam realmente a se ver como PSF. 

(...) [o Nasf e o supervisor do Mais Médicos] começou a ensinar pra 
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gente o que era discutir caso. Que na discussão de um caso, todo mundo 

da equipe era importante” (Gerente de uma das USF apoiadas).  

Cada uma das equipes possui um articulador, cuja responsabilidade é integrar 

o núcleo com outros serviços e setores. Para alguns profissionais do Nasf, esse papel 

de coordenação limita a autonomia da equipe e constitui etapa a mais para execução 

de suas ações, havendo preferência por se reportar diretamente aos gestores das 

unidades. Entretanto, há cobrança, por parte de um dos gerentes, de entrega de 

produtividade dos profissionais, semanalmente. 

Há uma concentração da demanda em determinadas categorias profissionais, 

principalmente a psicologia e a nutrição, devido ao desconhecimento dos profissionais 

das eSF em relação aos papéis de outras, à inexistência de serviços de referência de 

atenção secundária em algumas situações e à dificuldade de manejo de casos da 

saúde mental pelas eSF. Nessas ocasiões, ocorre o atendimento especializado do 

próprio núcleo profissional. Por outro lado, há privilégio a uma determinada área ou 

público (infantil, gestante, idoso, entre outros) de acordo com a especialidade, 

experiência ou afinidade de um dado profissional do núcleo. Ou o direcionamento, 

pela gestão municipal, do exercício específico de uma área, como destinar o serviço 

social às atividades ligadas à isenção tarifária.  

 A tabela 2 apresenta a distribuição das atividades realizadas pelo Nasf de 

acordo com cada categoria profissional e a média de distribuição das equipes Nasf 

estudadas.  

 

Tabela 2. Distribuição das atividades realizadas pelos profissionais das equipes Nasf 

A e B, nos meses de junho, setembro e outubro de 2016, a partir dos dados do BPA. 

Profissionais Atividades Distribuição (%) 

Assistente 

social 

Atividade educativa e orientação em grupo 21,9 
Atendimento individual 68,9 
Atendimento domiciliar 6,3 
Terapia em grupo 3,0 

Educador 

físico 

Atividade educativa e orientação em grupo 40,0 
Prática corporal em grupo 45,5 
Oficina terapêutica em grupo 14,5 

Fisioterapeuta 

Atividade educativa e orientação em grupo 32,1 
Prática corporal em grupo 25,3 
Atendimento individual 19,5 
Atendimento domiciliar 23,2 
Avaliação antropométrica 0,0 

Fonoaudiólogo 

Atividade educativa e orientação em grupo 4,1 
Avaliação de linguagem escrita, leitura e oral; 
e miofuncional de sistema estomatognático 

29,5 
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Atendimento individual 44,5 
Atendimento domiciliar 6,2 
Terapia em grupo 15,8 

Nutricionista 

Atividade educativa e orientação em grupo 28,5 
Atendimento individual 43,8 
Atendimento domiciliar 5,5 
Avaliação antropométrica 22,1 

Psicólogo 

Atividade educativa e orientação em grupo 17,5 
Atendimento individual 69,1 
Atendimento domiciliar 4,2 
Terapia em grupo 7,7 
Oficina terapêutica em grupo 1,5 

Equipe Nasf 

Atividade educativa e orientação em grupo 23,0 
Oficinas, terapias e práticas corporais em 
grupo 

12,1 

Atendimento domiciliar 6,6 
Atendimento individual 50,8 

 
Avaliações específicas do núcleo de 
conhecimento 

7,5 

Nasf: Núcleo(s) de Apoio à Saúde da Família; BPA: Boletim(ns) de Produção Ambulatorial; AB: Atenção 
Básica; SM: Saúde Mental. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Atividades como atendimento domiciliar, oficinas terapêuticas e práticas 

corporais são realizadas, com maior frequência, em colaboração com os agentes 

comunitários de saúde (ACS) e, em menor número, com outros profissionais da USF. 

Os atendimentos individuais são realizados pelos profissionais do Nasf e, raramente, 

compartilhados com outros profissionais das eSF. Há tentativas de co-

responsabilização, porém os próprios profissionais do núcleo se sentem obrigados a 

atender o caso de sua especialidade. 

No entanto, na visão de alguns trabalhadores do Nasf, a tentativa de tomar o 

caso para si, em determinadas situações, pode não ser efetivada devido ao pouco 

tempo que dispõem para cada unidade apoiada, gerando frustração. Tal sensação 

também está presente nos casos solucionados, pois consideram que há baixa 

abrangência de seu trabalho frente a potencial e elevada demanda. Devido à essa 

característica, segundo as eSF e o Nasf, o apoio deveria ser realizado com um menor 

número equipes, para que a dedicação a cada uma delas fosse mais frequente. 

Os grupos conduzidos pelo Nasf, em sua maioria, são voltados à uma queixa 

ou doença e não contam com a participação dos profissionais das eSF, pela ausência 

de interesse ou pela restrição, por parte da gestão, que preza pela produção das 

atividades obrigatórias. Os profissionais do Nasf reconhecem que o caráter específico 

dos grupos distancia a participação de outros profissionais da eSF: 
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“(...) se a gente [profissionais do Nasf] tivesse mais voltado não só pra 

intervenção. [Nas atividades voltadas] Pra prevenção talvez a gente 

puxasse mais pra equipe [de saúde da família] (...). Faria mais sentido 

pros ACS e eles perpetuariam a nossa fala (...) em outras ações” 

(Profissional do Nasf). 

Por sua vez, os grupos conduzidos pelas eSF não possuem participação do 

núcleo, sendo em sua maioria, realizados para responder às atribuições dos 

profissionais das eSF previstas na legislação. Tanto os grupos terapêuticos, como as 

atividades de prevenção e promoção à saúde não são planejados com as eSF ou 

identificados conjuntamente a partir de questões emergentes do território.  

Entretanto, atividades conduzidas exclusivamente pelo Nasf motivam ações 

compartilhadas com a eSF, como a oficina de educação permanente sobre 

aleitamento materno, que levou os ACS e enfermeiros a acionar os profissionais do 

núcleo para visitas domiciliares compartilhadas às puérperas. Outras atividades, como 

atendimentos individuais do Nasf, subsidiam a discussão da eSF para pactuar 

condutas no direcionamento dos casos. A potência do Nasf também pode ser 

observada em sua participação nas reuniões das eSF, em torno de certas temáticas 

abordadas, como da luta antimanicomial, por exemplo. Igualmente, quando qualificam 

os profissionais da USF para responder às escolas ou ao Conselho Tutelar, em 

situações limítrofes entre o normal e o patológico sobre o comportamento de crianças.  

Os atendimentos individuais e os grupos, compartilhados por diferentes 

profissionais do Nasf, possibilitam efetivamente visão mais ampliada sobre os casos. 

Também há o reconhecimento de médicos das eSF frente aos benefícios da atuação 

conjunta, identificada por meio de algumas demandas: 

 “(...) ela [profissional do Nasf] acha que o matriciamento ampliou o olhar 

do médico porque ele aceitou discutir o caso depois da VD 

[compartilhada] e evoluir no prontuário juntos. (...) ela [profissional do 

Nasf] disse que encontrou com outra médica da unidade que cobrou 

essas VDs compartilhadas também” (Trecho do diário de campo de 26 

de julho de 2015). 

Observamos que alguns profissionais do Nasf propõem ações que visam o 

cuidado integral e tentam trabalhar diante de uma RAS pouco articulada. Essa 

característica é reconhecida pelos demais profissionais da USF: 

“(...) elas são inconformistas! ‘É só isso que a gente vai fazer? Não! 

Vamos fazer mais!’” (Gerente de uma das USF apoiadas). 
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“(...) não é a rede que funciona, elas funcionam bem, elas fazem 

funcionar. E se elas faltassem?” (Médica de uma das eSF apoiadas). 

A reunião com todos os núcleos do município possui o papel de aprofundar 

aspectos das dimensões clínico-assistencial e técnico-pedagógica da proposta Nasf, 

bem como de fomentar o trabalho em rede e a intersetorialidade, através de conversas 

e exposições de convidados. A busca pela formação também se faz presente quando 

profissionais do Nasf se aperfeiçoam por meio de cursos de pós-graduação, de cursos 

ofertadas pelo município em Saúde Mental entre outros; e no próprio papel dos 

articuladores do Nasf, ou seja, há um investimento para aprimoramento de atuação 

nessa proposta. 

A interação constante com as eSF propicia uma visão para o cuidado integral 

em saúde, incorporando novos conhecimentos às equipes. O leque de atribuições do 

núcleo amplia a oferta de ações na AB, e qualifica encaminhamentos para serviços e 

demandas de outros setores. Por outro lado, observamos que questões como a 

coordenação da equipe Nasf, a tensão entre a atuação generalista e específica e as 

dificuldades para colaboração interprofissional são fatores que podem comprometer 

a implantação e desenvolvimento da proposta.  
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Discussão 

 

Análise estratégica 

Há, no Brasil, um crescente aumento das condições crônicas, característica 

das transições nutricional, epidemiológica e do processo de envelhecimento de uma 

população em transição demográfica acelerada. Para o enfrentamento dessas 

condições, é necessário o cuidado colaborativo, cujo objetivo é uma prática mais 

integrativa entre os profissionais e com articulação das redes de saúde (21). O 

aumento da resolutividade da AB através da ampliação de ofertas de saúde foi uma 

das estratégias utilizadas pelo MS para apoiar a consolidação desse nível de atenção 

no Brasil (1,3). Observamos que os profissionais do Nasf consideraram que seus 

papéis enquanto especialistas efetivamente qualificam e ampliam as ações na AB, 

quando atuantes de forma integrada e colaborativa com as eSF.  

Além da parceria estratégica entre equipe Nasf e eSF, os usuários são público-

alvo das ações do núcleo, porém recomenda-se que sejam priorizadas as ações 

compartilhadas entre essas duas equipes (22). Nessas parcerias foram identificados 

conflitos e dificuldades. Um primeiro aspecto é a regulação do acesso dos 

atendimentos do Nasf pelas eSF. As últimas, ao encaminharem os casos, dificultam 

o trânsito entre os conhecimentos nuclear do especialista (núcleo) e o comum e 

compartilhável (campo). Seja por estarem imbuídas pelas características da demanda 

- especialmente os conhecidos “casos complexos” - ou pelo sistema de produção a 

que estão sujeitadas.  

As atividades ligadas ao campo são interdisciplinares, o que nos leva ao 

segundo aspecto, que está relacionado à transposição da interdisciplinaridade para a 

prática, a interprofissionalidade. Para alcança-la, busca-se enfrentar o antagonismo 

entre a diferenciação (lógica profissional) e a integração (lógica da colaboração) (23).  

A lógica profissional tenta aumentar seu grau de dominação e controle sobre 

outras categorias e é representada pelas corporações profissionais. Por outro lado, a 

lógica da colaboração busca partilhar conhecimentos e experiências (23,24). Os Nasf, 

em sua definição, fazem parte da AB, mas não se constituem em porta de entrada do 

sistema de saúde (1), ou seja, não podem ser acessados diretamente como os demais 

profissionais da AB e devem operar através do apoio matricial.  

No entanto, o fato de o núcleo ser da AB, mas não possuir o mesmo acesso e 

processo de trabalho das eSF, os distanciou em relação ao trabalho colaborativo. Para 

Tesser (11), os profissionais da AB são as eSF, pois são os responsáveis por todos 
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os usuários, atendendo longitudinalmente todas as demandas e de forma generalista. 

O Nasf, apesar de ser um núcleo de especialistas, foi estabelecido como parte da AB. 

Tal fato demanda ao Nasf a realização de atividades generalistas e pode levar à 

superposições entre as duas equipes (11).  

Consequentemente, um ponto potencialmente frágil dessa parceria seria o 

pouco exercício do cuidado especializado pelo Nasf, restando para a eSF suportar a 

pressão assistencial sozinha (11). Essa situação é ilustrada quando os profissionais 

do Nasf referiram se sentir privilegiados por não serem requisitados e 

responsabilizados pelos usuários na rotina das USF. Nessa perspectiva, a lógica 

profissional da diferenciação possibilita aos profissionais do Nasf serem poupados por 

certa forma de compreender e interpretar o modelo tecnoassistencial do núcleo (23).  

A proposta Nasf é calcada em um novo processo de trabalho, em que a 

diferenciação, ainda que seja inerente à delimitação dessa nova proposta, parece 

corroborar para um maior distanciamento das eSF, com quem se preconiza, 

justamente, a colaboração profissional. A dubiedade entre ser da AB e não ser da AB, 

entre atuar de acordo com a colaboração profissional ou a lógica profissional, também 

podem ser ilustradas pelo movimento de cada categoria profissional procurar no 

interior de si própria, em seu núcleo de competências e responsabilidades, como deve 

atuar no Nasf, desconsiderando que o núcleo é baseado na articulação entre os 

diferentes profissionais especialistas e destes com as equipes de referência (10). O 

modelo hegemônico de atenção à saúde, hospitalocêntrico e centrado no profissional 

de saúde, predomina na formação das diferentes profissões de saúde. Por outro lado, 

as diretrizes do Nasf orientam o trabalho no sentido da articulação interdisciplinar e 

intersetorial, do matriciamento e da integralidade nas ações de saúde, ou seja, somam 

esforços para romper com esse modelo, em busca da AB como ordenadora de 

cuidados resolutivos e promotora de acesso à RAS (1,22,25). A estratégia de atuação 

do Nasf, de propor ações integrais em saúde e suscitar momentos reflexivos às eSF 

sobre suas práticas, busca modificar as ações isoladas, fragmentadas e centradas na 

doença. 

Podemos concluir que é pertinente aumentar a resolutividade da AB por meio 

da inserção de mais saberes e áreas, corporificada pela presença de outros 

profissionais da saúde na AB. Sendo um arranjo possível, inclusive, em se tratando 

de escassez de recursos. No entanto, a integralidade na atenção à saúde não será 

alcançada somente com a exigência de um novo perfil profissional, orientado pela 

lógica da colaboração profissional, também há necessidade de reorientar a 
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organização e a estrutura dos serviços em direção à articulação em rede, à 

intersetorialidade e à horizontalidade das relações.  

 

Análise lógica 

A ampliação de ofertas em saúde, operando através de apoio matricial às eSF 

é o meio pelo qual se busca atingir o objetivo do Nasf. Para tanto, espera-se que o 

modelo ofertado pelo MS, a implementação de equipes de Nasf e as RAS sejam 

recursos suficientes para que haja articulação intersetorial, apoio da gestão e 

compartilhamento de atividades, saberes e ações integrais em saúde (10). Porém, há 

questões que esbarram nas validades de conteúdo e pragmática do modelo lógico do 

Nasf. A validade de conteúdo se atinge quando os recursos e as atividades são 

completos e globais para se alcançar os objetivos, já a validade pragmática, quando 

os meios utilizados para alcança-los são apropriados (14). As questões principais da 

validade pragmática são a colaboração entre os profissionais, a coordenação dos Nasf 

e a tensão entre o papel generalista e específico dos profissionais desses núcleos. 

D’Amour (24) propõe quatro dimensões da abordagem organizacional para 

analisar a colaboração interprofissional. Duas se referem às relações entre os 

indivíduos - finalização e internalização; e duas ao contexto organizacional que 

influencia a ação coletiva - formalização e delegação. 

A regulação dos atendimentos do Nasf pelas eSF propiciou expectativas de 

encaminhamento para uma resolução instantânea dos casos. Da mesma forma, a 

escolha dos matriciadores em realizar atendimentos especializados estimulou a 

continuidade dessa dinâmica, pois são ações já conhecidas do núcleo de saber. 

Nessas situações, ilustra-se a dimensão da finalização, caracterizada pela 

multiplicidade das concepções de colaboração interprofissional e dos interesses de 

cada profissional, que podem dificultar a sua adesão aos objetivos da proposta Nasf. 

Os profissionais oscilam entre a diferenciação e a integração. Nesse caso, a lógica da 

preservação do território profissional induz à diferenciação, ou seja, à sustentação de 

um saber profissional a partir da realização de atividades exclusivas do núcleo de 

conhecimento (24).  

Bourdieu (26) elabora o conceito de campo - diferentemente dos conceitos de 

campo e núcleo de Gastão Wagner - como um espaço estruturado de posições em 

que dominantes e dominados lutam pela manutenção e pela obtenção de 

determinadas posições. Sua estrutura é como um constante jogo, em que os agentes 

participam, sendo o capital meio de disputa e finalidade, propósito do jogo (26). Assim, 



	 57	

no campo da saúde e, possivelmente pensando na AB como um espaço social, no 

processo colaborativo, o compartilhamento de conhecimento das eSF com o Nasf 

seria uma espécie de perda, à medida que apropriariam os núcleos de seu 

conhecimento próprio, não mais os diferenciando. Essa disputa, tendo o 

compartilhamento como uma possível perda, induziria os agentes ao não exercício do 

trabalho colaborativo entre seus pares, ou seja, à preservação do território 

profissional. Por outro lado, o conhecimento enquanto capital garantiria que, ao se 

apropriarem do conhecimento uns dos outros, se fortaleceriam enquanto campo, 

garantindo resistência, caso o mesmo fosse ameaçado (27). Nesse sentido, o 

direcionamento à integração se daria pela busca de fortalecimento do espaço social 

da Atenção Básica, por um objetivo comum entre as eSF e o Nasf. 

Adicionalmente, as eSF consideram que o Nasf deveria apoiar menor número 

de equipes de referência. Dada a obrigatoriedade de participar de todas as reuniões 

de matriciamento, os profissionais do Nasf têm dificuldades de organização da agenda 

para a realização de atividades compartilhadas. Os núcleos aqui estudados apoiam 

mais eSF do que o preconizado pela legislação (28), entretanto, a realização dos 

atendimentos especializados parece favorecer a dinâmica entre as duas equipes em 

relação às expectativas das eSF de resolução dos casos encaminhados para o Nasf. 

Vale ressaltar que os atendimentos individuais das especialidades estão previstos no 

exercício do Nasf, e se configuram em matriciamento desde que haja devolutiva da 

intervenção às eSF (22). Mas há priorização de outras atividades, justamente para 

que se mantenha a coordenação do cuidado pelas eSF e para que, além da ampliação 

das ofertas na AB, haja mudança no modelo de atenção calcado na assistência 

curativa, visando ações preventivas e promotoras de saúde. 

Tesser (11) aponta que o apoio matricial é frequentemente entendido como 

suporte técnico-pedagógico às eSF, o que leva a um artificial antagonismo do trabalho 

do Nasf. De um lado, o suporte e, de outro, a realização dos cuidados especializados. 

A posição dos gestores estaria propensa a redução do apoio matricial à vertente 

assistencialista; enquanto os profissionais do núcleo oscilariam entre a atuação em 

reuniões, em grupos, com prevenção, educação e promoção, e a atuação com 

cuidados especializados, vinculados aos seus núcleos de saber. Essa última variação 

dependeria da trajetória individual dos profissionais do Nasf. 

À luz da dimensão da internalização, essa oscilação decorreria de variáveis 

como o processo de convivência com as eSF, o estabelecimento de uma relação de 

confiança e a partilha dos territórios profissionais (24). O processo de convivência é 
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caracterizado pela utilização de linguagem comum entre os diferentes profissionais e 

pelo conhecimento mútuo das atribuições de cada um deles. O estabelecimento de 

confiança é atrelado à partilha do saber específico dos profissionais ao discutir um 

caso, por exemplo, pois estariam desvendando seus núcleos de conhecimento aos 

demais envolvidos. O compartilhamento dos territórios relaciona-se ao 

estabelecimento de áreas comuns de responsabilidade (24), como o conceito de 

campo de conhecimentos comuns e compartilháveis (6). 

 A tensão entre a atuação generalista e a específica dos profissionais do Nasf 

resultou, em algumas situações, na desvalorização do cuidado especializado na AB, 

ilustrada pela crítica de que o Nasf “não funciona”. Na medida em que a forma de 

trabalho não atendeu as expectativas de algumas eSF. 

O apoio matricial, referencial teórico-metodológico de orientação para o 

trabalho no Nasf, pressupõe aumento de gradientes de horizontalidade na relação dos 

profissionais envolvidos. Quando as equipes Nasf, diante de uma falta de legitimação 

com as eSF, traçaram artifícios para se validarem, os núcleos atestam a busca pela 

horizontalidade. O que pode ser explicado pela “dissolução” das fronteiras dos 

territórios profissionais em busca de escapar da posição inferior na hierarquização de 

médicos e enfermeiros das eSF. Pois, diante de uma adversidade na relação, a 

consequência imediata não foi o abuso de sua posição dita “especialista”, mas uma 

tentativa de contratualização e de “conquista” (termo utilizado por alguns profissionais 

do Nasf) das eSF para o novo modelo de processo de trabalho. Em geral, a abertura 

para o compartilhamento do trabalho é mais frequentemente viabilizada para os 

profissionais menos empoderados no campo (conceito de Bourdieu), no caso, o Nasf. 

O fortalecimento do campo se dá através do acúmulo de capital, que também é a 

finalidade de disputa. Assim, seria garantido prestígio àquele que detivesse maior 

acúmulo de capital no campo, constituindo novas hierarquias nos espaços sociais, 

possibilitando “reconfiguração” das frações dominante e dominada (27). 

Para que haja colaboração interprofissional é necessário um ambiente de mais 

participação e integração, com estrutura institucional para garantir um espaço para as 

equipes realizarem as práticas colaborativas, não sendo suficiente somente o seu 

entendimento (23). Observamos que nas unidades em que as práticas colaborativas 

foram mais frequentemente viabilizadas, as eSF possuíam maior identificação com a 

proposta Nasf. A gestão reconhecia o trabalho exercido sem cobranças de 

produtividade, os demais profissionais da USF solicitavam frequentemente o apoio do 
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Nasf nas discussões de casos e os matriciadores dispunham de uma sala para 

atendimentos e para suas reuniões. 

Outro aspecto organizacional potencialmente influente na prática da 

colaboração profissional é a dimensão da formalização. A colaboração é baseada na 

autonomia dos profissionais, porém a rigidez de regras e procedimentos através de 

uma formalização dura, pode colocar os profissionais na “obrigação” de colaborar e 

provocar efeito contrário (24). Os espaços interdisciplinares entre eSF e Nasf não se 

constituem isoladamente nas reuniões de matriciamento e em atendimentos 

compartilhados, eles podem ser viabilizados informalmente, por tecnologias não 

presenciais (comunicadores digitais, entre outros) e em espaços de convivência (na 

copa da unidade, por exemplo) (11). Observamos que a obrigatoriedade de discussão 

de casos somente nas reuniões de matriciamento por ambos os Nasf estudados 

burocratizou a ação do Nasf com as eSF. Já a dinâmica de trocas entre os 

profissionais do Nasf pelas tecnologias não presenciais e nos espaços rotineiros foi 

mais efetiva para compartilhamento de informações. 

A segunda dimensão organizacional da colaboração interprofissional, a 

delegação, pode ser endógena ou exógena, a depender da instância de 

regulamentação do trabalho. A delegação endógena se refere aos recursos internos 

para gerenciamento da ação coletiva (24), no caso do Nasf, atuação realizada pelo 

articulador. Podemos entender que a não identificação de alguns profissionais do 

núcleo com o papel desse profissional pode estar relacionada com esta dimensão, 

pois ele discutia, dentre outras funções, a tensão entre o papel generalista e específico 

do Nasf. Como dito anteriormente, a oscilação entre os dois papéis pode variar 

conforme às expectativas da gestão da unidade e das eSF, e à trajetória dos 

profissionais do Nasf, partes nem sempre coadunadas, o que dificultava a 

coordenação do núcleo.  O articulador, sendo responsável por coordenar ações que 

correspondessem às expectativas de todos os envolvidos (gestão, eSF, Nasf e 

usuários), gerava cobranças de remodelação da atuação aos profissionais do Nasf, 

explicitadas no paradoxo de trabalhar com e como o Nasf. 

A delegação exógena se refere à influência dos organismos profissionais e da 

regulamentação governamental nas ações coletivas (24). Por exemplo, a escolha das 

categorias profissionais que constituem a equipe Nasf pelos gestores municipais, 

conforme preconizado pelo MS (3),  não garantiu o exercício pleno das atribuições 

presumidas. Pois as atividades eram realizadas de acordo com a especialização da 

especialidade ou afinidade dos profissionais do núcleo, não necessariamente 
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compatíveis às necessidades locais e das equipes de saúde que eram apoiadas. Da 

mesma forma, a atribuição das atividades a serem exercidas por determinadas 

categorias, pelos gestores municipais, restringiu as possiblidades de atuação do 

núcleo.  

O tipo de atividade proposta pelo Nasf se concentrava em ações do núcleo de 

saber de cada profissional, mas há que se considerar que há limites que qualquer 

saber estruturado encontrará independentemente da infinidade de casos 

acompanhados, uma vez que se trata da prática na vida real e concreta (6). Assim, 

sendo coletivas ou individuais, compartilhadas com as eSF ou especializadas, houve 

agregação de novas ofertas na AB e aumento de gradientes de interdisciplinaridade. 

Ainda que ponderassem sobre seu grau de habilitação para discutir casos de outras 

especialidades e sobre as dificuldades em ensinar as eSF a discuti-los, essas 

afirmações se sustentam, sobretudo, na constante busca pela troca de conhecimento 

entre eSF e Nasf, quer seja no matriciamento através das devolutivas de casos 

atendidos pelas especialidades, ou pela troca de informações, discussão de casos e 

compartilhamento de atividades entre os próprios profissionais do núcleo, contribuindo 

para o alcance das dimensões relacionais que influenciam a colaboração profissional. 

A conformação multiprofissional das equipes Nasf e o estabelecimento de 

espaços rotineiros de discussão e de planejamento em equipe permitiram a ampliação 

da clínica na prática do Nasf. Especialmente, através da ampliação dos meios de 

trabalho, pois os núcleos, apesar de ser por iniciativa própria e poucas vezes 

compartilhada, tentavam se articular em rede e executavam ações de promoção de 

saúde e prevenção de doenças que repercutiam na visão das eSF sobre sua 

concepção do processo saúde-doença (6).  Com a ressalva de que, em determinadas 

situações, há fatores que evidenciam a baixa articulação entre as equipes Nasf e das 

USF - podendo levar ao fortalecimento de ações fragmentadas na saúde -, todos os 

envolvidos em seus meios, quer seja nos recursos ou nas atividades, potencializam o 

fortalecimento de uma nova forma de organização do serviço, na medida em que o 

Nasf promoveu ações menos verticalizadas, compartilhadas e de reflexão. 
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Conclusão 

 

A compreensão sobre a prática das equipes Nasf possibilita apontar fatores 

que convergem para a ampliação da resolutividade da AB e para questões que não 

são amparadas pelo modelo tecnoassistencial proposto. A gama de atividades 

realizadas pelos núcleos possibilita o aumento do escopo de ações e a incorporação 

de novos conhecimentos pelas equipes matriciadas, com reconhecido potencial para 

qualificação da AB. No entanto, aspectos como a desarticulação da coordenação da 

equipe Nasf, a tensão entre a atuação generalista e específica - reforçada pelas 

diretrizes oficiais -, e as dificuldades para colaboração interprofissional são fatores 

que atravessam o potencial dos núcleos na realização do apoio matricial. 

Consideramos que as análises estratégica e lógica permitiram a identificação 

de questões presentes na prática dos Nasf no caso estudado, visto que dizem respeito 

ao arcabouço teórico que sustenta a proposta. A validade da pesquisa foi favorecida 

pela utilização da triangulação de métodos e de dados, em que foram utilizadas 

diferentes fontes de informações qualitativas e quantitativa para subsidiar a avaliação 

do Nasf. 
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IV. Considerações finais 
 

A partir do estudo de avaliabilidade e do enfoque nas análises estratégica e 

lógica sobre a proposta Nasf, identificamos que a implementação do Nasf enfrenta 

desafios localizados em seu alicerce teórico, principalmente a colaboração 

profissional e sua tensão com a lógica profissional. A verticalização e a fragmentação 

estão presentes em instâncias determinantes para o cuidado em saúde, como a 

estruturação do ensino superior e a lógica de trabalho influenciada pelo taylorismo. 

Dessa forma, entendemos que para superar o antagonismo existente entre a 

diferenciação e a integração, é necessário mais do que um modelo de profissional 

voltado à colaboração, mas a compreensão aprofundada dos determinantes que 

levam as diferentes categorias profissionais à diferenciação.  

Apesar das questões aqui destacadas a serem superadas, consideramos que 

a proposta Nasf introduz e firma reconhecida necessidade das especialidades na AB, 

que qualificou encaminhamentos para serviços e demandas de outros setores, 

ampliou o escopo das ações ofertadas, e incorporou novos conhecimentos às 

equipes, através do aumento de gradientes de interprofissionalidade. 

Devido a permanência de questões essenciais para concretização da proposta 

com o alcance de alguns de seus resultados esperados, sugere-se que outros estudos 

sejam desenvolvidos com os trabalhadores do Nasf, acerca da existência de grandes 

áreas de conhecimento que necessitam de mais articulação e apoio às equipes de 

referência, como a Saúde Mental, por exemplo. Ainda, verificamos a necessidade de 

estudos sobre os critérios mais adequados para julgar o desempenho do Nasf e, 

eventualmente, sobre novas versões criativas formuladas a partir da iniciativa tal como 

foi preconizada. 

Consideramos que a escolha do caminho percorrido nessa pesquisa foi 

suficiente para atingir o objetivo proposto. Foi possível delimitar questões caras ao 

Nasf no estudo de avaliabilidade, que permitiu uma visão geral da proposta. E, em 

seguida, verificar empiricamente o amparo que o Nasf, na prática, encontra em seu 

modelo tecnoassistencial, seu funcionamento cotidiano e as questões centrais para 

consolidação dessa proposta.  

A Kintsugi ilustra o caminho percorrido nessa pesquisa. Foi possível aliar a 

necessidade inicial de me aprofundar no cuidado em saúde, com a oportunidade de 

dar vozes a profissionais que trabalham em busca de um modelo de atenção à saúde 
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mais horizontal e ampliado. Os imprevistos e obstáculos, inerentes à pesquisa de 

campo e à vida, compuseram o aprendizado e o conhecimento aqui produzido.   
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Anexos 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do estudo Avaliação dos Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família - NASF 

 

Dos dados relacionados à pesquisa 

O objetivo deste estudo é avaliar a efetividade, eficiência e grau de implantação 

dos NASF em três municípios paulistas. 

Para realização deste objetivo serão utilizadas estratégias como a observação 

participante nos serviços, a realização de grupos focais com gestores e profissionais 

de serviços da Atenção Básica e a pesquisa avaliativa participativa, por meio da 

participação em um curso de Avaliação em Saúde. Em qualquer etapa, caso os 

participantes se sintam constrangidos, estes podem abandonar a pesquisa e/ou a 

participação no curso. 

Este estudo pretende contribuir para o desenvolvimento e aplicação do conjunto 

de indicadores, instrumento de avaliação (qualiNasf) e elaboração de técnicas para o 

georreferenciamento das ações do NASF no território.  

 

Dos direitos dos participantes 

Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo serão analisadas em 

conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

participante em nenhum momento. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo.  

O (A) sr (a). tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim 

como qualquer material coletado só serão utilizados neste estudo. 

Para os participantes do Curso de Avaliação em Saúde, caso haja deslocamento 

para a realização das atividades, o (a) sr (a). receberá uma compensação financeira 

relacionada à cobertura de despesas pessoais em relação à condução ou 

alimentação. Durante o período de sua participação, não haverá nenhum outro tipo de 

compensação financeira de outra destinação.  

A qualquer momento, se for de seu interesse, o (a) sr (a). poderá ter acesso a 

todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos 

resultados gerais do estudo. 
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Quando o estudo for finalizado, o (a) sr (a). será informado(a) sobre os principais 

resultados e conclusões obtidas no estudo. 

Em qualquer etapa do estudo, o (a) sr (a). terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é o professor Juarez Pereira Furtado que pode ser encontrada no 

endereço Rua Silva Jardim, 136 - Vila Mathias - Santos/SP - CEP: 11015-020. 

Telefone: (13) 3878-3700.  

Se o (a) sr (a).  tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572, cj. 

14 (1º andar). Telefone: (11) 5571-1062; FAX: 5539-7162. E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. 

Uma via deste documento deverá permanecer com o (a) participante e outra via 

com Juarez Pereira Furtado. 

Este documento deve ser rubricado pelo pesquisador e participante em todas as 

páginas. 

 

Do consentimento do participante 

Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação dos Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família - NASF”. Eu discuti com Juarez Pereira Furtado sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. 

 

Data: ____/____/____ 

 

_______________________________  __________________________ 

   Nome do participante da pesquisa           Assinatura 

 

Da declaração do pesquisador 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante ou representante legal para a participação neste 

estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

 

Data: ____/____/____ 

 

_______________________________  __________________________ 

            Pesquisador principal            Assinatura 
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Roteiro do grupo focal - Nasf A 

 

1. No Nasf A, o que vocês manteriam ou mudariam? 

2. Na perspectiva de vocês, como lidam com a tensão entre o apoio matricial e o 

efetivo atendimento clínico individual das demandas? 

3. Como se dá a colaboração entre o Nasf e os demais integrantes da unidade 

apoiada (por exemplo, nos grupos conduzidos pelo Nasf)? 

4. O ponto central do Nasf é o apoio matricial. Vocês reconhecem potência nessa 

proposta? Quais os entraves institucionais, com a eSF e de formação para 

realizar o apoio?  

5. Como vocês percebem o papel do Nasf na educação permanente? (Em 

situações semelhantes como a vivida na roda de conversa sobre aleitamento 

materno com os ACS e auxiliares de enfermagem).  

6. Como o Nasf lida com questões que transcendem a equipe que ele apoia, como 

por exemplo, casos de violência, demandas judiciais? 

7. Quais foram os subsídios gerados pela avaliação que aconteceu entre o Nasf 

e as eSF na primeira entrada nas reuniões de equipe após a reconfiguração do 

núcleo? 

8. Por que vocês acham que determinadas categorias são mais demandadas e 

outras menos? 
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Roteiro do grupo focal - Nasf B 

 

1. No Nasf B, o que vocês manteriam ou mudariam? 

2. Na perspectiva de vocês, como lidam com a tensão entre o apoio matricial e o 

efetivo atendimento clínico individual das demandas? 

3. Como se dá a colaboração entre o Nasf e os demais integrantes da unidade 

apoiada (por exemplo, nos grupos conduzidos pelo Nasf)? 

4. O ponto central do Nasf é o apoio matricial. Vocês reconhecem potência nessa 

proposta? Quais os entraves institucionais, com a eSF e de formação para 

realizar o apoio?  

5. Como vocês percebem o papel do Nasf na educação permanente? (oficina de 

aleitamento materno, por exemplo)  

6. Como o Nasf lida com questões que transcendem a equipe que ele apoia, como 

por exemplo, demandas judiciais? 

7. Por que vocês acham que determinadas categorias são mais demandadas e 

outras menos? 
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Roteiro do grupo focal - Profissionais das Equipes de Saúde da Família 

 

1. Existe maior demanda e/ou reconhecimento, por parte de sua equipe, em 

relação a alguma(s) dentre(s) as categorias profissionais que constituem o Nasf 

que a apoia?  

2. Descreva os modos como atua o Nasf junto à sua equipe e no seu território.  

3. Na sua opinião, pode-se agregar outras e novas atividades ao Nasf?  

4. Quais as diferenças, positivas e negativas, você identifica nos fluxos de sua 

unidade básica com o advento dos Nasf?  

5. Como poderiam ser superados eventuais deficiências que você identifica nos 

Nasf?  

6. Como você/sua equipe e o Nasf se relacionam com as redes de atenção à 

saúde?  

 


